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 مقاالت
 

 مشروطه شعر و فارسی زبان ، وطن
 

 ران،ای در انتشار و چاپ صنعت رونق عصر در برسد، حکومت به رضاشاه که آن از پیش هاسال

 کلش در نشر کار هک بود مهمی و اصلی زبان تنها فارسی زبان طبیعی، طور به و خود به خود

 چرا و چون جای که بود بدیهی و طبیعی اندازه آن امر این و. بود شده آغاز آن با آن، عمومی

 شود برگزیده "نوشتار" زبان عنوان به که نبود آن توان ایران در را دیگری زبان که چرا نداشت،

 کردمی طی را خود سیر خود به خود نهی، و امر و بخشنامه بدون طبیعی جریان این و

 : وطن

 و ملیت مفهوم با که مشخص سیاسی و جغرافیایی واحد یک عنوان به وطن جدید معنای

. ندارد ایهدیرین چندان یسابقه بشری فرهنگ در دارد، تنگاتنگ ارتباط هاملت سیاسی حاکمیّت

 هرمظا با آشنایی ینتیجه در خواهی،مشروطه نهضت جریان در و ناصری یدوره در ایران در

 اهر ایران فرهنگ به فرهنگی، عنصر یک عنوان به وطن، جدید مفهوم غرب، مدنیت و فرهنگ

 .یافت

 رد عارف را نکته همین. کشید طول هاسال بشود ایران ملت فرهنگ جذب معنی این تا البته

 :گویدمی است، شده متذکر خود هایگزارش از یکی

 امساخته طنیو تصنیف وقتی باشم، نکرده ایران ادبیات و موسیقی به دیگر خدمتی هیچ من اگر »

 هرش وطن کردندمی تصور تنها. چه یعنی وطن دانستنمی نفرش یک نفر، هزار ده از ایرانی که

 (5.« )باشد زاییده آنجا در انسان که است دهی یا

 نآ جدید مفهوم در وطن هم، غرب در( ۲)ها«مدرنیست» یعقیده به بلکه ما، کشور در تنها نه

 اطارتب «ملی دولت» و «ملت» معنای با و است ناسیونالیسم محوری و مهم مفاهیم از یکی که ـ

 جدید است ایپدیده خود ناسیونالیسم که چرا ندارد، ایدیرینه یسابقه چندان ـ دارد تنگاتنگ
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 فاختال آن بروز و ظهور تاریخ در مورخان اگر اسمیت آنتونی قول به که ایپدیده. تاریخ در

 هضتن ناسیونالیسم» اینان یعقیده به. ندارند اختالفی اجتماعی، علوم دانشمندان باشند، داشته

 ظهور آمریکا و غربی اروپای در هیجدهم قرن دوم ینیمه در که است جدیدی ایدئولوژی و

 جودو نظر تفاوت نیز آمریکا یا غربی اروپای در آن یاولیه ظهور و بروز سر بر حتی( 9.)«کرد

 .داندمی آمریکا را آن اصلی زادگاه اندرسون، بِنِدیکت که چنان رد،دا

 عنوان با ار تحقیقاتش ترینمهم از یکی که معاصر برجسته شناستاریخ و مورخ هابسبام اریک

 است، کرده منتشر[ شمسی 59۳3] میالدی 533۱ در میالدی،« 5۸۷۱ از ناسیونالیسم و هاملت»

 و «ملی زبان» ،«وطن» ،«ملت» جدید مفهوم چونِ و چند بررسی به را خود کتاب فصل نخستین

 هایچاپ بررسی با هابسبام. است داده اختصاص مشابه منابع و هافرهنگ در« ملی دولت»

 سال از قبل ات فرهنگ، این در که رسدمی نتیجه این به «اسپانیا سلطنتی آکادمی فرهنگ» مختلفِ

 یفتهگ به. است نرفته کار به آن جدید معنای به «زبان» و ،«ملت» ،«دولت» کلمات میالدی، 5۷۷۱

(  patria) وطن است، شده منتشر میالدی 5۸۲۳ در که اسپانیایی فرهنگ نخستِ چاپ در او

 شده زاییده آن در انسان که زمینی و محله محل، معنای به tierra آن رایج بیشتر صورت یا

 اهسال قزوینی عارف که مفهومی و معنی همان به نزدیک بیش و کم( ۱.)است رفته کار به باشد،

 که تاس دهی یا شهر وطن کردندمی تصور» که سخن این بیان با و است کرده اشاره آن به پیش

 هاآن کاربردِ و وطن جدید و قدیم تصور دو و مفهوم دو تفاوت ،«باشد زاییده جا آن در انسان

 .است نموده باز را

 در جدید بورژوازی که شد پدیدار اروپایی فرهنگ قلمرو در گاهنآ وطن جدید مفهوم واقع در

 ساسیا هایضربه نتیجه، در. ساخت متزلزل را فئودالیسم وسطایی قرون نظام بنیان رشد، حال

 ملی سیاسی وحدت و آمد وارد( 1) «غربی جامعة سیاسی وحدت مظهر»  کاتولیک کلیسای بر

 نآ جایگزین ملیّت و قومیّت مقّوم عنوان به داشت، ارعی تمام مالزمت وطن جدید معنای با که

 .شد
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 وسایل و همگانی پرورش و آموزش اجباری نظام وطن، جدیدِ تصوّرِ و تصویر این ایجاد در

 Print Capitalism اندرسون یگفته به یا چاپ صنعت آن ترینمهم و جدید جمعی ارتباط

 برای ملی و رسمی زبان عنوان به تارگف زبان شدن رسمی و «زمان» مفهوم شدن دگرگون و

 (۳.)است داشته اساسی نقش وگو،گفت و نگارش

 طور به ـ غربی یاندیشه تأثیر تحت ـ ناصری یدوره در اعمدتً وطن جدید مفهوم نیز ایران در

 اسیونالیسمن یفلسفه پیدایش از پیش و آن از پیش که حالی در. گردید معرفی و شناخته مشخص

 احساس»  حتی ،(۸)«بود گردیده شناخته و داشته وجود ایران در آن سازندة عناصر» اروپا، در

 مفهوم سازندة که عوامل آن مجموعة براساس) ایرانی یجامعه افراد میان در همبستگی نوعی

 .است( ۷) «داشته وجود زمان طول در( هستند قومیّت

 کاربردِ با ایرانی فالن که این. گرفت دیدهنا نباید را قزوینی عارف سخن در نهفته اغراقِ این بنابر

 نبود معنی بدان الزاماً کرد،می منظور بود، شده زاییده آن در که را شهری یا ده ،«وطن» یکلمه

 یرانا تاریخ در کم دست که تصوری. است داشتهنمی خود بودن ایرانی و «ایران» از تصوری که

 رینتروشن به فردوسی یشاهنامه یعنی اسیحم و ادبی معتبر متن یک در پیش سال هزار در

 یهمه با ـ متوالی قرن چند در و( 3) است کرده بازسازی و نموده باز را خود هاجلوه

 متون ارکن و گوشه در آن از آشنایی صورت ـ بود افتاده اتفاق ایران تاریخ در که هاییگسست

 از که مشخصی بیش و کم حضور( 5۱.)است داشته مشخصی بیش و کم حضور فارسی، ادب

 یدوره زا بخصوص به و بعد به مغول ایلخانان یدوره از و عباسی خلفای حکومت برافتادن پسِ

 هویت «ایرانی» و «ایران» به که تداومی. است یافته آشکار و بارز تاریخی تداوم صفوی، حکومت

 چنان نظیر اما داشت، فاصله ملی جدید مفهوم از چه اگر که هویتی. بخشیدمی را خود خاص

 عنوان به هاآن از غرب در که کشورهایی در و غربی جوامع «مدرنِ پیش» دنیای در را هویتی

 تواننمی یآسان به انگلیس، و فرانسه چون کشورهایی کنند،می یاد تاریخی یسابقه با کشورهای

 (55.)داد نشان
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 چیزی نآ از استوارتر و ترعمیق بسیار اساسی، و بنیادی طور به تاریخی هویت این دوام و قوام

 اگر و اما و لعل و لیت با و است کرده اشاره و توجه بدان خود تحقیقات در هابسبام که است

 حتماالًا و ویتنام کره، چین، چون بادوامی نسبتاً و مستقل سیاسی واحدهای: » که است نوشته

 (5۲.)«شدندمی محسوب تاریخی هایملت عنوان به داشتندمی قرار اروپا در اگر مصر و ایران

 و «ایران»  یدرباره را ایرانیان تاریخی هایآگاهی حدود و حد که این برای و نمونه برای فقط

 فیمستو حمداهلل «القلوبنزهه» نظیرکم و ارزشمند کتاب از هاییبخش دهم، نشان «زمین ایران»

 هانمونه این. آورممی زیر در ست،ا شده نوشته هجری هشتم قرن در که را( ق. هـ ۸1۱ متوفی»

 در هم «ایران» چگونه ،«مدرنپیش» دنیای در که ببیند خود خواننده تا آورممی جهت آن از را

 مفهوم آن از ترمهم و است داشته روشن معنای آن، تاریخی مفهوم در هم و سیاسی مفهوم

 وقت هایومتحک سیاسی فاتمتصر با مناسبتی چه «زمین ایران» تعبیر با آن جغرافیای سیاسی

 .است کردهمی تداعی را ساسانی عصر «شهرِ ایران» مفهوم چگونه و است داشته

. است دهش نوشته «زمین ایران» سرزمینِ و «ایران» جغرافیای یدرباره که است کتابی القلوبنزهه

 و مناطق یدرباره است مطالبی شامل هم و اصلی ایران یدرباره است مطالبی شامل هم یعنی

 ابحس به ایران حکومت متصرفات جزو اداری و حکومتی و سیاسی لحاظ از که هاییسرزمین

 قرار «زمین ایران» داخل در ایران سیاسی خاک از بخشی جزو جهت همین به و آمدندمی

 گزاراجخر ولی نبود، ایران حکومت سیاسی متصرفات جزو ایمنطقه اگر که آن حال. گرفتندمی

: سدنویمی اکبر و اصغر یارمنیه دو یدرباره که چنان شد،نمی قلمداد زمین ایران جزو د،بو ایران

 هنددمی ایران به خراج سبیل بر تومان سه سال هر آنجا از و نیست ایران داخل االصغرارمنیه» 

 یعوس والیت مکران: »نویسدمی مکران یدرباره نیز و( 59.«)است ایران داخل االکبرارمنیه و

 داخل و دهدمی ایران به خراج چون اما آمد، خواهد آخر در شرحش و ایران ملکِ خارج و است

 در کردن اینجا در ذکرش قدر این به است، کرمان[ مالیات خرج و دخل حساب یعنی] عملِ

 هایوالیت و شهرها و ایران یدرباره مباحثی به صرفاً القلوبنزهه اطالعات( 5۱.«)بود خور

 هاآن از ترمهم و معادن ها،دریاچه و دریاها ها،رودخانه ها،کوه. شودنمی محدود زمین انایر مهم
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 یعنی. گیردمی بر در هم را زمین ایران شهرهای مهم هایخیابان و بازارها حتی و شوارع و هاراه

 به آن سیاسی معنای در آن متصرفات و ایران جغرافیای کلی وضعیت از کاملی و روشن ینقشه

 تمامیت قبله:»گویدمی چنین قبله، با آن شهرهای نسبتِ و زمین ایران کلی شرح در. دهدمی دست

 ،[ شهرها]=  بُلدان عرض و طول افق حسب به و...  است جنوب و مغرب بین ما زمین ایران

 بایجانآذر و[ عرب و عجم عراق] عراقین والیت و باشد تفاوتی والیت دیگر با را موضع هر قبله

 ازندرانم و قومس و کردستان تمام و گرجستان بعضی و گشتاسفی و شیروان و موغان و اران و

 پسِ از شمالی قطب آرند، قبله به روی چون که باید را خراسان بعضی و جیالنات و طبرستان و

 را انگرجست بعضی و ربیعه و بکر دیار و روم و ارمن والیت و... بود راست گوش سوی پشت

 و فارس و خوزستان و بصره والیت و کرد باید مشرق طرف به میل شد داده حشر آنچه از

 باید شرح این غرب جانب به میل را خراسان بعضی و قهستان و مفازه دیار و کرمان و شبانکاره

 ایدب مطلق مغرب به روی را بحرین و قیس و هرمز و مکران و آید، درست قبله به روی تا کرد

 ایران از را آن گذشت که چنان دیگری جای در و است ایران گزارخراج مکران اگر( 51...«)کرد

 متصرفات جزو دوره این در صغیر آسیای از مهمی بخش و روم اما کرده، خارج صریحاً زمین

 یدوره در «زمین ایران» مفهوم این بنابر. است زمین ایران از بخشی آن هایزمین و زمین ایران

 هاییوالیت و هازمین یدربرگیرنده هم و است( core) اصلی یرانا یدربرگیرنده هم مستوفی

 نه بخارا و سمرقند دوره همین در چون. است ایران متصرفات جزو سیاسی لحاظ از که

 .است نیامده میان به هاآن از نامی ایران، متصرفات جزو نه و اندبوده ایران گزارخراج

 یربرگیرندهد و است سیاسی مفهومی بیشتر که زمین رانای معنی از اصلی ایران معنی که این برای

 ینوشته از دیگری بخش شود، نموده باز است، آن سیاسی متصرفات هم و اصلی ایران هم

 :نویسدمی «روم ملک اماکن کیفیتِ در» بخش این در. کنممی نقل را مستوفی

 دسالمقبیت رومیان نچو که اندگفته علما...  است سردسیر و است شهر شصت قریب آن و »

 و اسیر[ روم] آنجا از و گرفت خشم ایشان بر تعالی حق بردند، برده آنجا از و کردند خراب را

 یرانا از برده زمان این که ماست بد زندگانی که گوید کتاب مؤلف و...  فرمود رسم بردن برده
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 روم بحر و شام و سیس و ارمن و گرجستان والیت تا روم مملکت حدود...  برندمی روم به

 زمان رد و است دفتر روی بر تومان سی و سیصد زمان این در اشدیوانی حقوق. است پیوسته

 معظم اکنون سیواس شهر و است بوده زمانی این تومان پانصد و هزار یک از زیادت سالجقه

 (5۳.«)آنجاست بالد

 ایران از بخشی و ایران حکومت متصرفات جزو دوره این در[ کنونی ترکیه] روم دیدید که چنان

 همین در که جا آن اما. شودمی گفته سخن آن «دیوانی حقوق» از جهت همین به و است زمین

 یرانا از برده زمان این که ماست بد زندگانی از: »  که نویسدمی دردمندی سرِ از مستوفی متن،

 و( core) اصلی ایران انهم ـ زمین پسوند بدون ایران ـ ایران از او منظور ،«برندمی روم به

 شخصیم سیاسی و جغرافیایی مفهوم تاریخ طول در متصرفاتش، از جدا که است ایران حکومت

 .است داشته

 وانعن به هاآن از گوید،می سخن «تبریز» یا «ری» چون شهرهایی از وقتی دلیل همین به درست

 است چهارم اقلیم از ری: » ارتعب بدین کند،می یاد زمین ایران نه و ایران شهرهای ترینمعظم

: » نویسدمی تبریز یدرباره یا و( 5۸.«)خوانند البالدشیخ را آن قدمت جهت به و ایران البالدامّ و

 و تریننَزِه آن و است تبریز شهر اکنون و است بوده مراغه قبل ما در آذربایجان دارالملک

 هزار دو قریب اتابکان و سالجقه زمان در آذربایجان دیوانی حقوق است، ایران بالد ترینمعظم

 (5۷...«)است بوده زمان این تومان

 د،دار بسیار نزدیکی و همانندی «چهارم اقلیم» مفهوم با چه اگر اصلی، ایران ایران، مفهوم این

 با اما است، شده واقع چهارم اقلیم در ها،آن یهمه نه البته و ایران شهرهای ترینمهم که چرا

 مفهوم از دیگر صورتی «زمین ایران. »نیست آن مترادف یعنی نیست، یکی «زمین یرانا» مفهوم

 آن، یقهساب و است داشته وجود «شهر ایران» عنوان به گذشته در است ترکهن و ترقدیمی بسیار

 Gherardo) نولی جراردو سوزِحوصله و پرنکته و اول دست نظیر،کم تحقیقات که گونه آن

Gnoli  )و مفهوم که بود ساسانی عصر در یعنی. رسدمی ساسانی عصر به است ادهد نشان 

 (53.)یافت رواج و گردید پرداخته «شهر ایران» و «ایران» یایده
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 «شهر ایران»  قدیمی مفهوم همان اساس و طرح بر «زمین ایران» اسالمی، دوران در ظاهراً

 متصرفات یحوزه مفهوم، دو هر در است مهم که چه آن. یافت تازه رواج و گردید بازسازی

 .است داشته محوری و مهم نقش ایران، سیاسی

»  ،«مینز ایران» ،«شهر ایران» ،«ایران» به مربوط مسائل و مفاهیم، و نکات این دقیق بررسی البته

 یعنی اواخر این تا که مفهومی ـ «ایران محروسه ممالک» و «ایران مملکت» ،«ممالک» ،«مملکت

 .گنجدنمی مقاله این یحوصله در ـ داشت فعال کاربرد هنوز قاجار متحکو اواخر تا

 هاآن شرح که مفاهیم از ایپاره به کلی یاشاره و جا این در مطالب این اجمالی طرح از غرض

 و اسالمی ایران در ایران سیاسی و تاریخی مفهوم تداوم دهم نشان که است بوده این گذشت،

 هایایرانی آگاه وجدان در و است بوده چگونه صفوی، حکومت از پیش یدوره در خصوص به

 آن یتموقع و وضعیت و ایران به وقتی مستوفی که چنان. است شدهمی درک چگونه فرهنگ با

 این و نگردمی نیز آن تاریخی استمرار بستر در را آن موقعیت و ایران نگرد،می خود یزمانه در

 اگری، و اما هیچ بدون که است ملموس و بدیهی اندازه آن او دیدِ در ایران، تاریخ استمرار

 قرار بحث مورد آن تاریخی تداوم در و جا یک اشاسالمی حالِ با را کفرآمیزش یگذشته

 :دهدمی

 دهفتص و هزار یک...  خان غازان عهد اول تا نوشتیم ممالک الحسابجامع که نوبت چند به...  »

 هادهن آبادانی به روی والیت در که خان غازان عدل سبب به آن از بعد و است بوده تومان چند و

 راکث چه نباشد، آن نیمة همانا اکنون و رسیدمی کسری و تومان صد و هزار دو مبلغ به بود،

 در و بازداشتند زرع از دست است، برافتاده لشکرها تردّد و تحکمات این از والیات

 بود کفر زمان سال آخرین که خسروپرویز پادشاهی از سال هجدهم در که آمده الممالکمسالک

 زر دینار هزار بیست و هزار هزار بار چهارصد نوشتند او[ کشور]=  مملکت الحسابجامع... 

 تومان چهار و هزار هشتاد زمان این قیاس به و خوانندمی عوامل را آن اکنون که است بوده سرخ

 زاره یک و بیست سلجوقی، ملکشاه سلطان هدع در که آمده ملکشاهی رساله در و باشد، رایج

 حساب دانک دو و دینار دو را سرخ زر دیناری و است بوده سرخ زر تومان چند و پانصد و
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 کرد توان قیاس این از جهان آبادانی و خرابی. بودی کسری و تومان هزار پنجاه که کردندی

 یارهدرب و کشورش تاریخ یذشتهگ یدرباره بلخی فارسنامه به استناد در باز همو و( ۲۱...«)

 ایران پادشاهان دارالملک فارس مملکت که است آمده نامهفارس در: »نویسدمی چنین فارس

 فارس ملوک اند،داشته حکم ایران تمامت بر اگرچه[ را] ایشان که است مشهور و است بوده

 ایشان گزارخراج مسکون ربع پادشاهان اکثر چنانکه شوکتشان و قدرت و اندخوانده

 (۲5.)«اندبوده

 انتونمی را ایران قدمت با کشوری تاریخی هویت یدرباره آشکار و روشن هایآگاهی نوع این

 الهدنب فرجامبی تالش و ها«مدرنیست» هایتئوری زورِ و ضرب به و گرفت نادیده آسانی به

 یبازآفریده و اول یپهلو حکومت محصول را آن ایرانی هویت و ایران ها،آن ایرانی روان

 .آورد شمار به(  nation – building) «سازی ملت» نام به جریانی

 ینظریه آن اساس بر ارزشمندش کتاب در اندرسون، بِنِدیکت که مهمی یمقوله سه از یکی

 یلهمسئ به شودمی مربوط است کرده تدوین ناسیونالیسم و هاملت پیدایش یدرباره را خود

 ـ مقدس زبان براساس بزرگ جوامع مدرن، پیش دنیای در که است، معتقد وناندرس. «زبان»

 را غیرمقدس و(  vernacular) معمولی گفتار زبان و اندیافتهمی تشکل ـ مقدس کتب زبان

 سیاریب و غرب تاریخ یدرباره اینظریه چنین اگر. است نبوده نقشی بزرگ جوامع آن تشکل در

 اصلی زبان فارسی زبان که اسالم جهان شرق یدرباره و ایران دمور در کند، صدق کشورها از

 .ندارد مصداقی وجه هیچ به است، بوده منطقه این

 نتیجه ینا به غربی اروپای در التین زبان نقش یدرباره تحقیقات از ایپاره بررسی با اندرسون

 و هنوشت و شدمی داده تعلیم بدان که زبانی تنها میالدی، شانزدهم قرن از قبل تا که رسدمی

 تصنع رشد جهت به و بعد به شانزدهم قرن از کم کم و است، بوده التین گردید،می آموخته

 بانز ـ التین زبان جایگزین مرور به و کرد رشد به آغاز غیرمقدس و رایج گفتارِ زبان چاپ،

 در غربی یاروپا در کتابت زبان یدرباره(  Marc Bloch) بلوخ مارک قول از. شد ـ مقدس

 دریست زبان آن به( مختلف مسائل) که بود زبانی تنها نه التین :که آوردمی وسطی قرون یدوره
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 این بر بلوخ تأکید که کندمی اضافه نیز. گردیدمی تدریس اصوالً که بود زبانی تنها بلکه شد،می

 نیز و التین بانز قداست یدهنده نشان آشکارا شد،می تدریس که بود زبانی تنها التین که

 مینه یادامه در. نداشت را تدریس شایستگی دیگری زبان که است واقعیت این یدهندهنشان

 تا کندیم استناد کتاب چاپ و کتاب یدرباره دیگر محقق دو تحقیق به نظرش تأیید در و بحث

 ویدگمی عدب و بوده، التین زبان به شده منتشر هایکتاب درصد ۸۸ میالدی، 51۱۱ سال از قبل

 زبان به همگی بقیه ها،آن تای ۷ استثنای به میالدی، 51۱5 در پاریس در شده چاپ متن ۷۷ از

 .بود فرانسه زبان به شده چاپ هایکتاب اکثر میالدی 51۸1 از بعد اما بودند، شده نوشته التین

 نامدمی truth – language حقیقت زبان را آن او که زبانی مقدس، زبان نقش اهمیت در نیز

 یشده شناخته و محبوب یچهره( 51۷۷ـ 5۳۸۷) ( Hobbes) هابز هفدهم، قرن در: نویسدمی

 وا برخالف اما بود، نوشته[ مقدس]=  حقیقت زبان به را هایشنوشته که چرا بود، اروپا قاره

 اشناختهن اروپا خاک در تقریباً بود، گفتار رایج زبان به هایشنوشته که( 51۳۱ ـ 5۳5۳) شکسپیر

 (۲۲.)بود

 :نویسدمی عربی زبان قداست یدرباره دیدگاهش، همین براساس

 ینهم به و)  بود ناشدنی ترجمه لفظ به لفط قرآن اخیر، هایدوره همین تا اسالمی سنت در »

 طریق از فقط(  Allah’ s truth) الهی حقیقت که چرا( ماند باقی ناشده ترجمه هم جهت

 (۲9.)«بود دریافتنی عربی، نوشتاری زبان ـ ناشدنیِ گزینجای و ـ حقیقی عالیم

 و فارسی زبان یحوزه هایبخش از یکی در و اسالم جهان شرق در که دانستنمی اندرسون

 ابوصالح حکومتِ یدوره در بود، بزرگ خراسان جزء که ماوراءالنهر در یعنی تاریخی ایران

 اب هجری، چهارم قرن دوم ینیمه در پیش، سال هزار از بیش در یعنی سامانی، نوح ابن منصور

 زبان هب طبری جریر محمدبن تفسیر عربی متن مختلف، شهرهای علمای و فقها فتوای و اجازه

 رتفسی همان یشده ترجمه متن آغازِ در فقها یاجازه و ترجمه این داستان و شد ترجمه فارسی

 ودندب آورده مصحف چهل در بغداد زا را طبری جریر تفسیرمحمدبن کتاب که است آمده چنین

 عبارات فهم و درک و کتاب خواندن چون و بود دراز اسنادهای به و تازی زبان به کتاب این و
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 این به ،بود دشوار سامانی نوح ابن منصور امیر بر ـ بود شده نوشته تازی به که جهت بدان ـ آن

 .شود ترجمه فارسی زبان به کتاب که افتاد فکر

 به ار کتاب این ما که باشد روا که کرد فتوی ایشان از این و کرد گرد را ماوراءالنهر ءعلما پس »

 او که را کس مرآن پارسی به قرآن تفسیر نوشتن و خواندن باشد روا گفتند. گردانیم پارسی زبان

 من گفت. قَومِهِ بِلِسانِ اِلّا رَسولٍ مِن اَرسلنا وِما: گفت که جل و عزّ خدای قول از نداند، تازی

 که بود نآ دیگر و. دانستند ایشان که زبانی آن او، قوم زبان به مگر نفرستادم را پیغامبری هیچ

 یغامبرانپ همه ،(ع) پیغامبر اسمعیل روزگار تا آدم روزگار از بازدانستند قدیم از پارسی زبان این

 یلاسمع یتاز زبان به گفت سخن که کس اول و گفتندی، سخن پارسی به زمین ملوکان و

 او بر بعر زبان به قرآن این و آمد بیرون عرب از علیه اهللُ صَلّی ما پیغامبر و بود،( ع) پیغامبر

 .اندعجم ملوک جانب این ملوکان و است پارسی زبان ناحیت بدین اینجا و فرستادند،

 و ردندک گرد را ماوراءالنهر علماء تا[ سامانی نوح ابن منصور] مظفرابوصالح ملک بفرمود پس »

 و فرغانه و سپیجاب شهر از و سمرقند شهر از...  الهندو باب از...  بلخ شهر از...  بخارا شهر از

 راست راه این که کتاب این ترجمة بر بدادند هاخط همه و ماوراءالنهر، در بود که شهری هر از

 (۲۱.«)است

 ترجمه سیفار زبان به ـ جریه چهارم قرن در ـ آن تفسیر و قرآن بار نخستین برای ترتیب بدین

 در که چنان فارسی، زبان به آن یترجمه و قرآن تفسیر نوشتن برای شد آغازی کار همین و شد

 سنت این و( ۲1)شد نوشته فارسی زبان در مستقل طور به تفسیر چندین قرن، دو یکی یفاصله

 ادامه نانهمچ داشت، رواج فارسی زبان که مناطقی در فارسی زبان به قرآن تفسیر نوشتن یعنی

 ...یافت

 جهان شرقِ به آن از که ایمنطقه در و ایران در است فارسی زبان اهمیت یدهندهنشان این و

 آن در ان،زب این به نسبت را انگیزیشگفت و عمیق هادلبستگی و هاآگاهی. کنندمی یاد اسالم

 ورط به که هاییدلبستگی. داد نشان توانمی ایران تاریخ مختلف هایدوره و تاریخی یدوره
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 انِزب عنوان به و ایران سال کهن و تاریخی هویت از بخشی عنوان به فارسی زبان به آگاهانه

 .است نگریستهمی «زمین ایران» از مهمی و وسیع یمنطقه رایجِ

 یترجمه چون مهمی متن آغاز در که انگیزیشگفت(  re – archaization) سازیپیشینه

 که دبو آن مدعی آمیزیاغراق یشیوه به و ایمدیده آن مترجمان اقدام توجیه در و یطبر تفسیر

 یپارس به زمین روی ملوکان و پیغامبران همه( ع) پیغامبر اسمعیل روزگار تا آدم روزگار از» 

 عه،جام یک جمعی «آگاهی» و «باور» در که است هاییسازیپیشینه نوع آن از گفتند،می «سخن

 استمرار در را شانآینده تا دهدمی پیوند. دهدمی پیوند آن «گذشته» به را جامعه آن «حال»

 .هویت یک تحکیم هم و تجدید، و آفرینی باز یعنی این و( ۲۳.)افکنندپی شانگذشته

 یتجزیه و اعراب یحمله پس از هاایرانی که است دورانی اوج هجری چهارم قرن دوم ینیمه

 هاینتس اعتالی و فارسی زبان شکوفایی در را ایآگاهانه و گسترده هایشتال ایران، امپراتوری

 ییعن دانشورش وزیر عبدالرزاق ابومنصور که است قرن همین در. افکنندمیپی خود ایرانی

 تننوش برای خراسان فرهیختگان و دهقانان آوردن جمع به را المعمریعبداله محمدبن ابومنصور

 مقدمه» عنوان به آن یمقدمه که است ایشاهنامه همان این و. دهدمی انفرم نثر به ایشاهنامه

 ابوالمؤید تالش حاصل که است قرن همین در باز و. است معروف و دست در «شاهنامه قدیم

 شاهنامه در را خود تجلی ترینعالی طوسی، دقیقی و المعمری عبداهلل محمدبن ابومنصور بلخی،

 و ویرتص که است فردوسی شاهنامه همین در و گذاردمی نمایش به استوار زبانی در و فردوسی

 هاقرن و شود،می بازآفرینی و بازسازی هاشیوه بهترین به «ایران» و «ایرانی هویت» تصوّر

 .ماندمی زنده منطقه این مردم تاریخی و فرهنگی وجدان در آن یخاطره

 از همیم بخش رایج گفتار زبان تنها نه تاریخی یخاطره این اصلی حامل و پاسدار فارسی زبان

 گفتاری هچ ـ مشترک زبان عنوان به بلکه گفتند،می سخن فارسی به که بوده سرزمین این مردم

 فرهنگی بزرگ یحوزه این در که بود مردمی یهمه ارتباط یوسیله تنها ـ «نوشتاری» چه و

 در ارسیف زبان ویژگی این اهمیت. دبو متفاوت فارسی با شانروزانه گفتار زبان و زیستندمی

 درآمده نظم به هجری 9۷۱ تا 9۳۸ هایسال یفاصله در و چهارم قرن در که هاییمتن از یکی



16 

 

 شدان در که «دانشنامه» کتاب یعنی متن همین یدیباچه در. است شده بیان وضوح به است،

 :گویدمی چنین میسری حکیم بود، شده منظوم ریاضی

 نهادم دل بر، پیوستنش بر چو

 گشادم بردل هارای فراوان

 ماند دیر تا من گویمش چون که

 بداند را او دانشِ کس هر وُ

 نغز پارسی نه ار تازی بگویم

 مغز و مایه بگویم من در، هر ز

 ایران ماست زمین گفتم پس وُ

 دانپارسی مردمانش از بیش که

 نباشد نیکو کنم تازی وگر

 دنباش نیرو او از را کس هر که

 بداند کس هر تا گویمش دری

 (۲۸)براند بر، زبانش بر کس هر و

 استدالل نای با است، داشته تسلط فارسی و تازی زبان دو هر بر که آن با میسری دیدید که چنان

 به رید فارسی زبان به را دانشنامه دان،فارسی مردمش ترِبیش و است ایران سرزمین جا این که

 منطقه علمی زبان هاییدوره در عربی که آن با و ـ هاقرن طی رد فارسی. است درآورده نظم

 مردم زا بخشی گفتار رایج زبان عنوان با هم را اشبنیادی و اساسی ویژگی همین ـ است بوده

 .است کرده حفظ ما مردم یهمه «نوشتارِ»  و گفتار مشترک زبان عنوان به هم و ایران
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 اهش رضا قلدری و تحکّم با فارسی زبان است مدعی که آشکاری و پنهان ادعاهای این بنابر

 ایران مردم به رسمی زبان عنوان به او عصرِ همگانی آموزش و اجباری نظام زور به و پهلوی

. ندارد تاریخی اساس و پایه که است هوایی در پا تبلیغات و جعلیات نوع از است، شده تحمیل

 با را ارمآشک مخالفت. نیست پهلوی یدوره فرهنگی هایسیاست تأیید من منظور نشود اشتباه

 .است تاریخ واقعیت و هاواقعیت منظورم( ۲۷.)امگفته و نوشته ترهاپیش هاسیاست آن

 نعتص رونق عصر در برسد، حکومت به رضاشاه که آن از پیش هاسال دهدمی نشان که واقعیتی

 بود میمه و اصلی زبان تنها فارسی زبان طبیعی، طور به و خود به خود ایران، در انتشار و چاپ

 دبو بدیهی و طبیعی اندازه آن امر این و. بود شده آغاز آن با آن، عمومی شکل در نشر کار که

 زبان عنوان به که نبود آن توان ایران در را دیگری زبان که چرا نداشت، چرا و چون جای که

 خود رسی خود به خود نهی، و امر و بخشنامه بدون طبیعی جریان این و شود برگزیده «نوشتار»

 .کردمی طی را

 دهش منتشر مشروطیت از پیش تا که هاییروزنامه عمومی و اصلی زبان ایران، در جهت همین به

 تا گرفته «اتفاقیه وقایع» از و ،(اخبار کاغذ) شیرازی صالح میرزا هایروزنامه از بودند،

 ،«ایران سنیه ملت» یروزنامه یا «ملتی» یروزنامه ،«ایران علیه دولت روزنامه» چون هاییروزنامه

 و «تربیت» ،«شرف» ،«مریخ» ، «نظامی» ،«عدلیه وقایع» هایروزنامه ،«ایران دولت» یروزنامه

 ،«ادب» ،«احتیاج» ،«تبریز» ،«ملتی» یروزنامه نظیر شد،می منتشر هاشهرستان در که هاییروزنامه

 و تاس بوده فارسی شدندمی منتشر اصفهان در که «فرهنگ» یروزنامه و تبریز در که «کمال»

 و فرانسوی و عربی فارسی، زبان سه به که تهران در «علمیّه روزنامه» چون روزنامه دو یکی اگر

 زبان هک نبود معنا بدان شدند،می منتشر عربی و فارسی زبان به شیراز در «الفارس» یروزنامه یا

 ایران در را بلوچی و کردی و آذربایجانی چون هاییزبان یا بیعر خاص مورد این در و دیگری

 «رسالفا» یروزنامه. کرد منتشر عمومی یروزنامه هازبان آن به شدمی که بودمی اعتبار و مایه آن

 ،شد برپا کاشانی تقی میرزا مدیریت با قمری 5۲۷3 در السلطانظل حکمرانی یدوره در که هم

 همان یترجمه واقع در آن عربی بخش و بود شده منتشر عربی و فارسی به آن یشماره سه فقط
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 یک که شد مقرر چنان حدود[ آن] عربهای استدراک سهولت برای» ظاهراً و بود فارسی بخش

 همان( ۱) یشماره در شماره سه از پس و( ۲3)«نمایند ترجمه عربی زبان به را روزنامه سمتِ

 و روزنامه عربی نوشتن که راهی آن از: »نوشتند نینچ عربی بخش حذف یدرباره روزنامه

 تزحم و نبود الزم چندان نیز آن نگاشتن و شدمی هانمره تعطیل و تعویق اسباب آن ترجمه

 رجمهت بدون آتیه هاینمره که دیدند شایسته چنین لهذا گردید،می مضاعف عمل این مباشرین

 (9۱.)«اشانیک تقی میرزا روزنامه منشی و رئیس. باشد عربی

 ت،داش اختیار در را فارس حکومت زمان آن که السلطانظل روزنامه، آن عربی بخش نشر در تازه

 فارسی زبان موقعیت پراهمیت بحث یعنی بحث این که این برای. داشت سیاسی و تبلیغی مقاصد

 مشخص ایران آذربایجان در خصوص به و ایران در نوشتن و خواندن رسمی عمالً زبان عنوان به

 معروف ناسیونالیست و دموکرات سوسیال) زادهرسول محمدامین مهم گزارش از بخشی شود،

 در شده اعالن جمهوری نخستین جمهوری رئیس سالگی 9۱ در» بعدها که ترکیسمپان هوادار و

 بانز اعتبار یعنی مسئله همین به که را( گردید ـ قفقاز در ـ آذربایجان یعنی( 95) «اسالم جهان

 .دهممی خاتمه گفتار این به و آورممی زیر در است مربوط ایران آذربایجان در رسیفا

 زمان آن) ارومیه از[ شمسی 5۲۷۷] 53۱3 ژوئن در که گزارش این اصل از بخشی یترجمه

 در و بود شده فرستاده باکو چاپ «ترقی» یروزنامه به( بود آذربایجان در و ایران در زادهرسول

 یعنی[ قمری 59۲۸ الثانیجمادی ۲۱] میالدی 53۱3 ژوئیه در و ترقی یوزنامهر 5۱1 یشماره

 .است چنین است، شده منتشر ایران، در مشروطیت اعالن از پس سال 9 به نزدیک

 زبان به که هاییروزنامه درباره. نیست ذکری قابل چیز[ ارومیه]=  دراینجا ادبیات آثار از »

 مسلمان یک بلکه تا بگردیم. کرد خواهیم صحبت ودخ جای در شوند،می منتشر آسوری

 .بکنیم پیدا خوانروزنامه

 یداپ دیگری خوان روزنامه المتینحبل مشترک چند از غیر توانیدنمی اینجا در. نیست ممکن »

 یترک اینجا در اصالً. ندارند خواننده و خریدار اینجا در نیز قفقاز ترکی هایروزنامه. بکنید

 آذربایجان جای همه در. خوانندنمی ترکی اما هستند ترک همه اگرچه. نیست متداول خواندن
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 و کنندمی پیشنهاد نیز قفقاز برای را حال این که دارند وجود هاییتیپ چنان حتی. است چنین

 .بخوانند فارسی به و بگیرند یاد فارسی زبان اسالم عالم یهمه باید که بافندمی خیال

 دودِح در از بعد. است گردیده منتشر فریاد نام به هفتگی ایروزنامه ااینج در قبل سال یک »

 دوستان معارف فدای را خود عمر نیز روزنامه این شده،می منتشر تبریز در که ایروزنامه سی

 ماند مرثبی مانده، صحرا میان در شده کشیده فریادهای به فریادهایش و است رفته کرده، ارومیه

 .یدگرد تلف سرانجام و

 روزنامه خریدار نفر یک بلکه کردم جستجو چه هر ماندم، ارومیه در که روزی پانزده عرض در »

 مکنم است، چگونه عالم اوضاع و گذردمی چه عثمانی یا قفقاز در ببینم تا کنم پیدا ترکی

 هک کنم داپی دسترسی استانبول هایروزنامه به که کردم مراجعه هم عثمانی شهبندری به. نگردید

 شده بریده مدنیت عالم از دستش که است این معنی به افتاد، ایران به وقتی انسان. بود نتیجهبی

 (9۲.«)است

 رد مشروطیت اعالن از پس سالی سه دو تنها نه زاده، رسول صریح اعتراف به دیدید که چنان

 ترک مردم همان بلکه دادند،نمی نشان خواندن ترکی به ایعالقه مردم آذربایجان، جای همه

 ربطی عوض این و...  بنویسند فارسی به هم قفقاز در که کردندمی توصیه هازاده رسول به زبان

 کومتیح هیچ یاـ  بیاید کار سر بر پهلوی حکومت تا بود مانده هاسال چون ـ پهلوی حکومت به

 کتابت یاصل زبان عنوان به فارسی زبان تاریخی نقش به شدمی مربوط و نداشت متأخر ایران در

 ترجمه فارسی به آخوندزاده «تمثیالت» تا ناصری یدوره همان در که چنان. ما مردم مشترک و

 گرداندهبر فارسی به مستشارالدوله همت به هم او «مکتوبات» اگر و. نکرد پیدا ایخواننده نشد،

 ـ بانز کیتر چه و زبان فارسی چه ـ ایران روشنفکران بین در آن دستنویس ینسخه شد،نمی

 مهه اصلی زبان آن، از پس چه و مشروطه از پیش چه هم تبریز در. گشتنمی دست به دست

 «شخیراندی» نظیر نشریه چند مشروطیت از بعد اگر و بود فارسی به معتبر و مهم هایروزنامه

 یا و ند،کرد منتشر شهر آن در ترکی به هاییرساله یا و شدند منتشر ترکی به...  و «انادیلی» و
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 اهمیتیب معنی به دادند، اختصاص ترکی به ایصفحه دو یکی فارسی، کنار در نشریات، ایپاره

 .نبود فارسی زبان بودن

 در یهمگان آموزش نظام تأثیر گرفتن نادیده معنی به فارسی زبان نقش تاریخی اهمیت طرح

 «یرانیا هویت» بارز نقش بر تأکید همه آن نیز. نیست فارسی زبان گسترش در پهلوی، یدوره

 وریکش نام به «ایران» مفهوم جغرافیایی و فرهنگی ـ سیاسی محتوای و مدرن پیش دنیای در

 شده داپی «ایرانی» و«  ایران» از که نوینی درک گرفتن نادیده معنی به سال، کهن و شده شناخته

 ایدب هم را تازه هیممفا این و داد قرار بررسی مورد خود جای در باید را مسائل آن. نیست است،

 قرار ررسیب و بازبینی ارزیابی، مورد سال کهن و دارپیشینه مفاهیم آن به توجه با و خود جای به

 «مدرنیته» پای به را چیز همه تواننمی ایران، چون سالیکهن کشور با ربط در دیگر عبارت به. داد

 اندونزی، و پاکستان چون تأسیسیالجدید کشور ایران( 99.)نهاد پایان ینقطه و نوشت تجدد و

 .نیست آمریکا و آلمان یا عراق و ترکیه

 جدید مفهوم این نگردید، دگرگون ایرانی یجامعه تاریخی و اجتماعی شرایط تا همه این با

 مبارزات کنار در را ضداستعماری یگسترده مبارزات که شرایطی نشد، ایران فرهنگ جذب

 املتک شکل در وطن جدید مفهوم پیدایی. است شده باعث ـ قاجار استبداد ـ ضداستبدادی

 بوده همنوزد قرن استعماری شرایط همین محصول ایرانی، فرهنگ در آن ناسیونالیستی ییافته

 ماریضداستع مبارزات در که بودند ناگزیر دوره این متفکران و شاعران دیگر عبارت به است،

 متکی خود ضداستبدادی مبارزات در و. کنند تکیه ،اسالمی گاه و ایرانی، ناسیونالیسم بر بیشتر

 حق و دموکراسی خواهی،قانون پارلمانتاریسم، قبیل از غرب، فرهنگی دستاوردهای بر باشند

 مفهوم یحت و مبارزات سرنوشت از ایرانی ناسیونالیسم سرنوشت دلیل همین به. ملت حاکمیّت

 .نیست جدا آنان ضداستعماری مبارزات

 یا دوره این شعرای دواوین اگر( 9۱.)است دوره این شاعران همه الهام مایه نتریبزرگ وطن

 طنو جدید مفهوم با آن در نوعی به که است ایصفحه کمتر بگشاییم را زمان این هایروزنامه

 برای است بوده ایمایه دست ها،سروده نوع این شورانگیری و تأثیرگذاری. نشویم آشنا
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 و حال بهار الشعراملک از زیرا ینمونه دو. مردم ضداستعماری و ملی احساسات برانگیختن

 .گذاردمی نمایش به خوبی به را دوره آن «وطنی» شعرهای هوای

 من وطن ای مهین، ایران خطة ای

 من تن و جان عجین تو مهر به گشته ای

 باز شد که آباد دنیی عاصمة ای

 من حَزَن پر دل چو کنارت آشفته

 نیست سنمم و سرو و الله و گل تو از دور

 من سمن و سرو و الله و گل باغ ای

*** 

 برگبی گشتی چنان که دریغا و دردا

 من کفن نداری خویش بافتة کز

*** 

 بسیار محنت با گویم همی امروز و

 من وطن من، وطن دریغا و دردا

 (۲5۳ ص ،5 ج بهار، دیوان)

 :نیز و

 گویممی تر دیدة با وطنیاتی

 گویممی اثر نیست آن در که وجودی با
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 گویممی بسر، گرانمایه عمر رسد تا

 گویممی دگر بار و امگفته بارها

 است خطر در وطن باز وطن، باز وطن، که

 است خطر در وطن زنهار، خواهان وطن ای

 (۲۱۷ ص ،5 ج بهار، دیوان)

 ویرتص گونه این را وطن به عشق و داریوطن بیتی، سه ایقطعه در و دیگر جایی در دهخدا نیز

 :است کرده

 است دَر خاطر به خُردی ز هنوزم

 دست بُرده ماکیان النة در که

 گزید سختی به سان آن منقارم به

 جهید دم آن رگ، از خون چو اشکم، که

 !هان» که زد امگریه بر خنده پدر

 .«ماکیان از آموز داریوطن

 (5۲1 ص دهخدا، دیوان)

------------------------------- 

 :هایادداشت

 تهران، ششم، چاپ آزاد، سیف عبدالرحمن اهتمام به دیوان، قزوینی، عارف ابوالقاسم. 5 

 .99۱ ص امیرکبیر،
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...  و بِراس مان، مایکل اندرسون، بندیکت هابسبام، گلنر، ارنست چون هاییمدرنیست. ۲

 مربوط د،دار و داشت فاوتمت کامالً دیدگاهی ها،مدرنیست برابر در که نظری دیدگاه ترینبنیادی

(  Primordialists) باورانیپیشینه و Primordialism «باوریپیشینه» یاندیشه به شودمی

 ... و(  Grosby) گراسبی استیون و(  Geertz) گیرتز فورد کلی چون

9 .Smith, Anthony D. : Nationalism and Modernism. London, 

Routledge, 1999 – 2000 , p . I. 

۱ .Hobsbawm E. J. : Nations and Nationlism Since 1780, Programme, 

Myth, Reality. Cambridge University Press , 1997 , pp. 14 – 15. 

 خوارزمی، انتشارات تهران، اول، چاپ آخوندزاده، فتحعلی میرزا هایاندیشه: آدمیّت فریدون. 1

 .55۳ ص

۳ .Anderson, Benedict: Imagined Communities, Published by Verso, 

London, 1999. Pp. 18. 22 – 36. 

 .۲۳۱ ص پیام، انتشارات تهران، دوم، چاپ کرمانی، خان آقا میرزا هایاندیشه: آدمیت فریدون. ۸

 .9 ص ،۲ شماره الفبا، ،«وطن از قدما تلقی»  کدکنی، شفیعی. ۷

 عودمس یمقاله به کنید نگاه اندرسون دیکتبن کتاب از ارزنده اما کوتاه معرفی یک برای. 3

 چاپ کنکاش، در ،«هستند تصورّی و ساختگی هاییمجموعه هاملت آیا»  عنوان با فاضلی

 .۷9 تا ۸۱ صص ،59۸۱ پاییز دوازدهم، یشماره آمریکا،

 کی: » است نوشته و کرده مطرح ایران یدرباره را مهمی ینکته اندرسون آرای نقد در فاضلی

 پندار سازنده کتاب این آیا: فردوسی شاهنامه آن از ترمشخص و ایران درباره مشخص سوال

 imagined community درآمده خیال به کمونیتة این باشد چنین اگر نیست؟ «ایرانیت»

 سویی از. ۷9 ص کنکاش یمجله همان به کنید نگاه.« گویدمی اندرسون که است آن از ترکهن
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 Lesley چون پژوهندگان از بعضی غرب در که است توجه خوردر نیز نکته این دیگر

Johnson هایهکمونیت همان از هایینمونه اندرسون بندیکت ینظریه براساس که اندکرده سعی 

 کتاب 5۸1 یصفحه به کنید نگاه. دهند نشان وسطی قرون یدوره در را درآمده خیال به

Anthony D. Smith امداده ۱ یارهشم ارجاع در را آن مشخصات. 

 گذشت در ایران» کلی عنوان با متینی جالل و مطلق خالقی جالل یمقاله به کنید نگاه. 5۱

 و لقمط خالقی استاد ینوشته «باستان دوران در ایران» عنوان با آن نخست بخش که «روزگاران

 دو هر و. است متینی جالل استاد ینوشته «اسالمی دوران در ایران» عنوان با آن دوم بخش

 کنید نگاه نیز است، شده منتشر 59۸5 تابستان ،۲ یشماره چهارم، سال شناسی،ایران در مطلب

 شناسی،ایران به کنید نگاه نیز و 59۸5 ،۱ یشماره چهارم، سال شناسی،ایران در بحث یدنباله به

 یگرد یادداشت چند: » عنوان با مطلق خالقی استاد ینوشته به 59۸9 بهار ،5 یشماره ششم، سال

 «روزگاران گذشت در ایران مقالة بر

 عنوان به را هاانگلیسی ملی هویت که Adrian Hastings نظریات به کنید نگاه نمونه برای. 55

 از و رساندمی یازدهم قرن به(  an English Nation – State) انگلیسی دولت ـ ملت یک

 این اب او کتاب به کنید نگاه. کندمی یاد ربغ جهان ملت ترینقدیم عنوان به انگلیسی ملت

 :مشخصات

Hastings, Adrian: The Construction of Nationhood, Cambridge 

Universtity Press,1997. 

 دوم بخش به نیز و ۸ تا 1 صفحات ناسیونالیسم، و ملت عنوان با نخست بخش به خصوص به

 .۳۳ تا 91 صفحه از آن

 ارجاع در را آن مشخصات که(  Hobsbawm) هابسبام کتاب 59۸ یصفحه به کنید نگاه. 5۲

 .امداده دست به 1 یشماره
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: ناشر ،[افست چاپ] لیسترانج گای اهتمام و سعی به. القلوبنزهه: حمداهلل مستوفی،. 5۱ و 59

 .5۱5 و 5۱۱ یصفحه کتاب، دنیای

 همین 3 یصفحه از زیر باراتع به کنید نگاه نیز و ۲۲ ص. القلوبنزهه: حمداهلل مستوفی. 51

 در. گویدمی سخن مکه تا هاآن مسافت و طول مقدار و زمین ایران هایراه از که جا آن کتاب،

 ایران جزو درگذشته که شهرهایی وهمچنین ایران امروزی شهرهای ترینمهم از عبارات این

 :شرح این به گویدمی سخن اند،رفته دست از و اندبوده

 خواهد[ هاراه] طُرُق ذکر در متعاقب که شرح موجب به زمین ایران بالد معظم تا مکه از و »

 یصدس بغداد، راه به است ایران دارالملک که سلطانیه تا مکه از: است موجب این بر مسافت آمد،

 بغداد. فرسنگ هشتاد و سیصد بغداد راه به است دارالملک هم تبریز. فرسنگ هشت و هشتاد و

 سیصد ری تا مکه از. است فرسنگ شصت و دویست اشرف، نجف راه به ستا دارالملک هم

 هفت و هفتاد و دویست ، همدان تا فرسنگ، چهار و بیست و دوصد اردبیل، تا فرسنگ، پنج و

 دویست منانس تا فرسنگ، یک و سیصد اصفهان تا فرسنگ، شصت و دویست کاشان تا فرسنگ،

 فرسنگ، تادهش و صد دو قاین تا فرسنگ، یک و یس و دویست شوستر تا فرسنگ، نه و بیست و

 هفت و انصدپ بلخ تا فرسنگ، یک و پانصد تفلیس تا فرسنگ، بیست و صد چهار نیشابور تا

 ات فرسنگ، چهار و نود و دویست قم تا فرسنگ، یک و هشتاد و چهارصد مرو تا فرسنگ،

 فرسنگ، دهفتا و سیصد وینقز تا فرسنگ، چهار و سیصد یزد تا فرسنگ، دو و صد چهار سبزوار

 هارچ و دویست هرموز تا فرسنگ، نه و سیصد نیریز تا فرسنگ، هفت و دویست شیراز تا

 ...«فرسنگ

 .3۱ ص القلوب،نزهه: حمداهلل مستوفی،. 5۳

 .۸1 و 1۲ صفحات به کنید نگاه ترتیب به متن، همان. 5۷ و 5۸

53 .gnoli Gherardo: The Idea of Iran, An Essay on its Origin, Roma, 

Istiuto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente , 1989. 
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 The Sassanians and عنوان با ارزشمند کتاب این پنجم بخش به خصوص به کنید نگاه

the Birth of Iran  .5۸1 تا 5۲3 صفحات. 

 .55۲ و ۲۸ صفحات به کنید نگاه ترتیب به القلوب،نزهه: حمداهلل مستوفی،. ۲5 و ۲۱

 آن مشخصات. 5۱ و 5۷ صفحات به ترتیب به اندرسون، بندیکت کتاب به کنید نگاه. ۲9 و۲۲

 .امداده دست به ۸ یشماره ارجاع در را

 91۱ انیسام نوح منصوربن سلطنت زمان در آمده فراهم طبری، تفسیر ترجمه: به کنید نگاه. ۲۱

 ، توس انتشارات دوم، چاپ یغمایی، حبیب اهتمام و تصحیح به اول، مجلد هجری، 9۳1 تا

 .۳ و 1 صص ،591۳ ، تهران

 بدین. تاس کرده منتشر و چاپ را قدیمی تفسیرهای این از تفسیر چهار ایران، فرهنگ بنیاد. ۲1

 قرن اوایل یا ۱ قرن دراواخر ظاهراً. )الهور دانشگاه در محفوظ ینسخه...« پاک تفسیر: » 5 شرح

 تألیف کریم، قرآن تفسیر ـ۲. تهران 59۱۷ رواقی، علی کوشش به.( است شده نوشته هجری 1

 1۲9 سال به مکتوب لندن، هند، دیوان نسخه روی از عکسی چاپ آبادی، سور عتیق ابوبکر

 کمبریج دانشگاه در محفوظ مجید قرآن تفسیر ـ9.  59۱1 تهران، فرهنگ، بنیاد انتشارات. هجری

 در جلد ۲ در انتشارات، همان جزو متینی، لجال استاد تصحیح به که ،[هجری ۳۲۷ تحریر]

 صحیحت به نیشابوری محمود محمدبن تألیف یمینی، بصائر تفسیر ـ۱. است شده منتشر 59۱3

 یمقاله بر نوشاهی عارف یادداشت به کنید نگاه. شمسی 5913 ، تهران فرهنگ، بنیاد رواقی، علی

 هیجدهم، دوره معارف، در «مجید قرآن زا کهن تفسیری: »عنوان این با شیرانی محمودخان حافظ

 .۱۲ ص(. 1۲ پیاپی شماره) 59۷۱ تیر ـ فروردین ،5 شماره

 عنوان اب هنوی ویلیام یمقاله به: کنید نگاه زمینه این در جالب اما کوتاه گفتار یک برای. ۲۳

 صفحات به ،59۸9 تابستان ،9 شماره ،5۲ سال نامه،ایران در «قاجاریه تا سامانیان از ایرانی هویت»

 .۱۸۷ تا ۱۸9
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 از نقل به ۷1 تا ۷۱ بیت ، 59۳۳ تهران، زنجانی، برات کوشش به دانشنامه، میسری، حکیم. ۲۸

 «روزگاران درگذشت ایران مقالة بر دیگر یادداشت چند»  عنوانِ با مطلق خالقی جالل یمقاله

 .۲3 ص ،59۸9 بهار ،5 شماره ششم، سال شناسی،ایران در

 چنگیز دکتر با[ 59۸9] 533۱ یژانویه اول در که وگوییگفت به کنید نگاه ونهنم برای. ۲۷

 دکتر اب دیگر گوی و گفت چهار با «ایرانی تمدن حوزه» عنوان با گو و گفت این. امکرده پهلوان

 سال رد فراز،: ناشر پهلوان، چنگیز ،«وگوگفت پنج» نام با کتابی در و جا یک پهلوان، چنگیز

 .است شده منتشر آلمان در دیمیال ۲۱۱۲

 ، 59۳9 دوم، چاپ اول، جلد ایران، مجالت و جراید تاریخ: محمد صدرهاشمی،. 9۱ و ۲3

 .۲۳5 ص کمال، انتشارات اصفهان،

 نیا،رئیس رحیم ترجمه ایران، مشروطیت انقالب از هاییگزارش: محمدامین زاده،رسول. 9۲

 .گفتار پیش 5۱ هصفح شیرازه،: ناشر ،59۸۸ تهران، اول، چاپ

 .۲۲۳ و ۲۲1 صفحات کتاب، همان. 99

 تبندیک نظریات از پیروی به که «قالبی»  بیش و کم هاینوشته نوع این از نمونه یک. 9۱

 :اتمشخص این با وزیری مصطفی از است کتابی است، شده نوشته انگلیسی به اندرسون

Vaziri. Mostafa: Iran as Imagined Nation, The Construction Of National 

Identity. Published in the United States by Parago House, 1993 
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 روسیه از ایران شکست میراث ؛ تاریخ کردن دوپاره
 

 مذهب سنی اسالم جهان از را اش سفره فارسی، زبان و تشیع مذهب با صفویه دوره از ایران

 بود کرده جدا

 نتیس ساختار بر اساسی ضربه نخستین روس، و ایران هایجنگ با و شاه فتحعلی حکومت در

 درتق" این از سنتی طور به که فهمی و درک ساختار بر آن از مهمتر و ایران، در سیاسی قدرت

 .آمد وارد داشتیم مان "تاریخی موقعیت" و "

 هک بود مهمی تاریخی وظیفه "زمین ایران" جغرافیایی سرحدات و ایران محروسه ممالک حفظ

 .کردمی سنگینی قاجار ناتوان حکومت گرده بر

 و نادری حکومت دوره در بعدها و صفوی حکومت در شده، شناخته بیش و کم سرحدات این

 دست هب ایران جغرافیای کلیت از روشنی نسبتا تعریف قاجار، محمدخان آقا سلطنت در حتی

 .اشتد پیوستگی و مالزمت "ریخیتا" ایران مفهوم با هم و سیاسی ایران مفهوم با هم که دادمی

 اسالمی دوران در که ایران متصرفات و "ایران محروسه ممالک" معنای در سیاسی ایران مفهوم

 و رانای "ایده" بر بیشتر که تاریخی ایران مفهوم با شد،می نامیده "ایران زمین" و "زمین ایران"

 نام به خاصی جغرافیایی دودهمح در که مردمی اکثر زبانی گاه و قومی فرهنگی، یکپارچگی

 .بود متفاوت زیستند،می "ایران"

 ن راای" سیاسی متصرفات بود ممکن گرچه شد،می نامیده "ایران" خاص، جغرافیایی محدوده آن

 از هک گردد دیگری ممالک یا شهرها شامل و باشد بیشتر خاص جغرافیایی محدوده آن از "زمین

 .آمدند می رشما به ایران خراجگزار سیاسی لحاظ

 اصیخ بستگی بعد، به صفویه دوره از الاقل ایران، در سیاسی حاکمیت و قدرت ضعف و شدت

 ایران" ایران، از بخشی تاریخی لحاظ از که داشت ممالکی در تسلطشان و تصرف چگونگی به

 محسوب آن میراث و حکومت متصرفات جزو و اندآمدهمی شمار به "سیاسی ایران" یا "زمین

 .دندشمی
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 اکبر الدینجالل به اینامه در خود، سیاسی اقتدار از وجه همین دادن نشان برای عباس شاه

 حفسی ممالک" گرفتن بازپس برای ها،عثمانی با خود هایجدال و جنگ شرح به هند، پادشاه

 :گویدمی و پردازدمی "موروثی الگای و آذربایجان المسالک

... شدم "انآذربایج قالع سایر و ایروان، نخجوان، قلعه" فتح زمعا تبریز دارالسلطنه تسخیر پس از

 قلعه در و نهادند دست از را هاقلعه" خوردند، که شکستی پی از قلعه آن محافظان و حکام

 قدیم در مذکور موضع چون و... نمودند اجتماع] است[ دیار این حصون محکمترین که ایروان

 میسر وجوه اسهل به شیروان و گنجه تسخیر آن، فتح از بعد بود، محروسه ممالک سرحد

 .پرداختیم آن "تسخیر و محاصره به "...شدمی

 د،بو شده خارج ایران حکومتگران دست از مدتی که بود ایران مهم متصرفات از یکی قندهار

 اینکه از عباس شاه. داشت قرار هند حکومت تصرف در همچنان عباس، شاه دوره در چنانکه

 مانده باقی هند تصرف در همچنان قندهار فقط و بود درآورده تصرف به را یرانا والیات همه

 شاه به خود نامه در که همانگونه و خود حکومت ضعف نشانه را این و بود چرکین دل بود،

 .دانستمی "جویانعیب درازی زبان" و دشمنان طعن مایه نوشت هند شاه سلیم،

 اندندبازست هند حکومت از را قندهار "تصریح... و نایهک و پیام و نامه با" کرد سعی نخست پس

 ارشک و سیر طرح" نداشت، هم علنی ستیز و جنگ قصد و یافتنمی خور در پاسخی چون و

 آمیزلحص ایشیوه به را شهر و شود قندهار وارد سیاحت و شکار عزم به تا کشید پیش را "قندهار

 .آورد تصرف در

 قندهار وارد شهر، تسخیر و قلعه فتح با عباسشاه سرانجام و دندکر مقاومت قندهار حکام البته

 در روشن زبان به را ماجرا همه گرفت، قرار سلیم شاه اعتراض و سرزنش مورد چون و شد

 همحروس ممالک کل": نوشت سلیم شاه به رندی و تعارف سر از و داد توضیح او برای اینامه

 و قدر چه خود را جزویات این...فرموده شفقت خواهند کس هر به "دانسته متعلق خود به را ما

 ."باشد اعتبار
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 نمایشی و نمادی جنبه بیشتر قندهار تسخیر. درآمد ایران تسخیر به قندهار ترفندی چنین با

 .حکومت سیاسی قدرت نمایش: داشت

 رفتنگ بازپس امید فردا داد،می دست از را والیتی امروز اگر مشابه قدرتهای جوار در که قدرتی

 ود نوین قدرت گیریاوج با شاه فتحعلی حکومت در قدرت نسبی توازن این اما داشت، را آن

 داشتند علقت دیگر مدنیتی و دیگر دنیایی به که انگلیس و روس یعنی جنوبی، و شمالی همسایه

 .رفت دست از بودند، مجهز مدرن دنیای فنون و علم به زمان این و

 چون ایران. داشت دیگرگونه مفهوم جهان سوی آن و جهان سوی ینا در زمانه و "زمان" دیگر

 وا چشم خویش، تاریخ انحطاط سراشیبی در قرون، رخوتناک خواب از "ایدیدهخواب گنگ"

 .است ایستاده ایزمانه و "زمان" چه در که دانستنمی و کردمی

 مایشن به کشید طول سال هد که نابرابر جنگی در بار نخستین را خود هولناک چهره زمانی،ناهم

 .گذاشت

 نظم و تکنولوژی و خرد و دانش به بیش و کم آن طرف یک که جنگی روس، و ایران جنگ

 هبیگان تازه مفاهیم همه با که بود ماندهعقب کشوری آن، دیگر طرف و بود مجهز جدید عصر

 رفتهگ خود نبرهچ در را او هستی همه که بود رخوتی نشئه سنت، و تحجر پود و تار در و بود

 .بود

 امیدی دیگر که افتاد روس "کفار" دست به ایران متصرفات از مهمی بخش گلستان، عهدنامه با

...  "ایروان خانات" چایترکمن عهدنامه با بعد سالی چند و نداشت وجود آن گرفتن پس باز به

 داد،قرار آن ضمائم در و گردید "واگذار روس دولت به مطلقه ملکیت به...  نخجوان خانات نیز و

 .نداشت سابقه زمان آن تا که شد داده روس حکومت به اختیاراتی و امتیازات

 .افتی حقوقی مبنای ایران داخلی امور در بیگانه کشور یک سیاسی مداخالت ترتیب بدین

 ،ایران در سیاسی قدرت قطب سوی آن از را خود حکومت مشروعیت سنتی طور به که شاهی

 چند طیشرای با نجفی جعفر شیخ که اندنوشته چنانکه گرفت،می "اجازه" به ونروحانی از یعنی
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 کاری،محکم روی از زمان این ،...داد قرار خود نایب را او و داد سلطنت( اجازه) "اذن" او به

 مرزهای سوی آن در دیگر قدرتی از را خاندانش سلطنت بقای و ایران دولت ثبات تضمین

 .بودند داده "شرعی" جهاد حکم اشعلیه که کردمی لبط ی "کفار" از و کشورش

 ولتد ولیعهدی به که" ایران شاه فرزندان از یک هر.: بودند نوشته گلستان عهدنامه در چنانکه

... دننمای مضایقه باشد، روسیه دولت از امدادی و اعانت به محتاج هرگاه گردد،می تعیین ایران

 ."گردد محکم و مستقر نایرا دولت روس، اعانت و امداد به و

 رد هگل یعنی غرب، جهان برجسته فیلسوف که افتادمی اتفاق ایزمانه با همزمان همه این و

 :وشتنمی ایرانیان و ایران تاریخی گذشته درباره شاه، فتحعلی سلطنت عصر در و زمانه همان

 تاریخی قوم تیننخس ایرانیان. گذاریممی پیوسته تاریخ پهنه به را گام نخستین ایران، امپراتوری با"

 ذشتهگ امپراتوری همچون ایران، امپراتوری": نوشتمی امپراتوری این ویژگی درباره و "هستند

 ."بود واژه این امروزی معنای به امپراتوری ناپلئون، فرمان زیر مملکت و آلمان

 دشکوهمن گذشته حتی. نداشت نشانی هیچ گذشته اقتدار و شکوه از عصر این در ایران اما

 .شناختنمی درستی به را خود تاریخی

 یاتحکا ایپاره و بود فردوسی شاهنامه اش،باستانی گذشته از او شناخت ماخذ مهمترین هنوز

 .بود شده روایت اسالمی دوران ایران در تاریخی متن آن یا این در که مشابه

 دباش تاریخ شناخت و رکد بر مبتنی که منسجمی و روشن روایت هم، اسالمی دوران ایران از

 .نبود دست در

 جدا مدهب سنی اسالم جهان از را مانسفره فارسی، زبان و تشیع مذهب با صفویه دوره از ما

 .بودیم کرده
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 سنی دشمن دو تجاوز از را ایران فارسی، زبان و شیعی هویت همین با مدرن، پیش جهان در

 لاستقال سکه هاسال تا و کردیم حفظ هاعثمانی و هاازبک یعنی کشور، غرب و شرق در مذهب

 .داشت رواج ما سنتی قدرت و سیاسی

 مسیحی قدرت ابر دو به را خود جای همسایه، مذهب سنی دشمن دو که است تجدد سرآغاز در

 روسیه از ایران هایشکست. کنندمی واگذر ایران جنوب و شمال در انگلیس و روس مذهب

 دیگر داشت، را خود هایکارآمدی مذهب، سنی جهان برابر در که شیعی هویت از که داد نشان

 .نیست ساخته چندانی کار

 قدرت ارساخت آن، کنار در. برداشت ترک کمکم آن سیاسی کارکرد و هویت این اعتبار نتیجه، در

 جادای درباریان و ایالت سران و روحانیون قدرت توازن از که قدرتی ساختار سنتی، سیاسی

 .یافت عمیقی فشکا نیز شد،می

 حکومت مدعیان از بعضی افتادن پا و دست به و خالفت، مسئله از جدا) تاریخ گذشته در

 ستمرارا تضمین ایران، سلطنت صاحبان که افتادنمی اتفاقی چنین( هاروس برابر در صفوی

 گلستان عهدنامه در که کاری بخواهند، دشمن و خارجی قدرت یک از را شانخانواده در سلطنت

 یرزام عباس خانواده در را سلطنت استمرار که خواستند هاروس از و افتاد اتفاق ترکمانچای و

 .کنند تضمین قاجار و

 دشمنان این برابر در شیعی هویت ناکارآمدی و سنتی سیاسی قدرت ساختار ناکارآمدی

 قبعوا این و داشت ناگواری عواقب غربی، تجدد با ما آشنایی عصر در مسیحی، قدرقدرت

 را ودخ نتایج اند،افتادهمی اندیشیچاره فکر به ما تجدد صدر روشنفکران که زمانی در درست

 ساختار هب سنتی قدرت ایدوپایه ساختار سیاسی، سنتی قدرت برداشتن ترک با: کرد آشکار

 بتناس به بعدها و انگلیس و روس را آن سوم پایه که شد تبدیل جدیدی قدرت ایپایهسه

 .دادندمی تشکیل بیگانه سیاسی دیگر هایقدرت یا قدرت اسیسی شرایط
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 نفکرانروش نسل نخستین نبود، ساخته چندانی کار سنتی ساختارهای از که شرایطی چنین در

 ترجدی هایآشنایی محصول خود که نسل این. افتادند چاره فکر به ما تجدد صدر نسل ایران،

 .بودند ترکمانچای و گلستان ردادهایقرا از بعد نسل بودند، غربی تجدد با ما

 موضوع و بودند کرده تجربه را روسیه از ایران هایشکست خواری و خفت که بودند نسلی

 قیقتح در. بودند کرده تبدیل جدید معنای در اندیشیدن موضوع به را آن تاریخ و ایران انحطاط

 :شد بسته هاجنگ همین از پس و جا همین از جدید معنای در ایران روشنفکری نطفه

 طالعاتم طریق از و بودند شده آشنا غربی فرهنگی و تمدنی دستاوردهای با بیش و کم که اینان

 وارد ودند،ب کرده پیدا ایتازه هایآشنایی نیز خود تاریخی گذشته با هاغربی تاریخی و فرهنگی

 .شدند جدید ایران فکری و سیاسی عرصه

 لمیع و فرهنگی دستاوردهای به قاجار ماندهعقب و ناتوان متحکو استبداد با مبارزه در اینان

 ابربر در و بردندمی پناه اجتماعی و سیاسی هایآزادی و پارلمان قانونی، حکومت قانون، غرب،

 استانیب فرهنگ دستاوردهای به ایران، در غربی کشورهای گسیخته لجام نفوذ و سیاسی یورش

 چندین هک هستیم ملتی همان ما بگویند تا بردندمی پناه ساسانی عصر درخشان حکومت و ایران

 بر دید، زاویه این از تا برخورداریم کهنسالی فرهنگ و تمدن از و کردیم حکومت جهان بر قرن

 دهمانعقب جوامع از را خود حساب و نهند انگشت غرب مدنیت با خود کهنسال مدنیت اشتراک

 .کنند اجد آفریقایی و اسالمی جوامع بخصوص دیگر،

 سعی و کردمی تقسیم اسالمی و باستانی پاره دو به را ایران تاریخ که تاریخی نگرش شیوه این

 یونالیتیناس نگرش شیوه نهد، ترجیح آن اسالمی پاره بر را آن باستانی و ایرانی پاره که کردمی

 سبمنا که هویتی. بود شیعی هویت جای به ایتازه هویت ایجاد جستجوی در که بود جدیدی

 .باشد جدید ایران

 بود هپرجاذب و قوی اندازه آن ایران، تاریخ به نظری نگرش و نگاه و شیوه این تاریخی استمرار

 آن ازتابب و بود گرفته قرار هاپهلوی حکومت سیاسی ایدئولوژی مبنای رسمی، غیر طور به که
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 وضوح به رسمی رغی هایبخش در حتی و ایران موقع آن ایران رسمی آموزشی نظام در را

 .دید شدمی

 در. دش داده دست به تاریخی زمان از هم ایتازه مفهوم روایت، همین بر مبتنی نگاری تاریخ در

 رشکوهپ گذشته به "گذشته". شد تقسیم حال و گذشته زمان دو به ایران تاریخ تازه مفهوم این

 ایران تا اعراب حمله از میاسال دوران ایران به "حال" زمان و گرفتمی تعلق ستانی با ایران

 .معاصر

 و یکجا که بود اسالمی ساله 5۱۱۱ ایران: نبود معاصر ایران یا معاصر معنای به "حال" بنابراین

 .گرفت نام اعراب تسلط و انحطاط تاریخ کاسه، یک

 مقابله در - ایران نویسندگان از بعضی که بود تاریخی نگاه و تحلیل نوع همین به واکنش در

 و گبر اریخت را باستان ایران تاریخ تجدد، صدر روشنفکران ناسیونالیستی دید و نگاه با آشکار

 یاد آن تاریخ عصر تریندرخشان به تاریخ این اسالمی پاره از و نامیدند،می "جاهلیت" و کفر

 .کردندمی

 در را ریختا این دیگر پاره انقالب، آن از برخاسته اسالمی حکومت بار این اسالمی، انقالب با

 آن تانیباس و ایرانی پاره جایگزین رسمی، تماما طور به خود ایدئولوژیک و سیاسی فکری نظام

 .داد سیاسی رسمیت برتر هویت عنوان به اسالمی و شیعی هویت به و کرد

 دتجد همان میراث اساس در آن، دیگر پاره بر ایپاره دادن ترجیح و ایران تاریخ کردن دوپاره

 هایقدرت روزافزون مداخالت پس از و روس و ایران هایجنگ پس از که است نوپایی

 .یافت استمرار و بالید گرفت، پا ایران در خارجی

 دوپاره اریخت این نظری تناقضهای ترگران بار و باستانی گذشته به پرشکوه عشق این گران بار

 .همچنان کند،می سنگینی ما از بسیاری زبان و ذهن بر و ما مردم وجدان بر
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 استادان استاد و بود یگانه شهیدی
 

 نراستی داراننازله از او زنیم،می پا و دست آن در که تجددی و سنت برزخ در و بیداد زمانه در

 در شور و تالش و کار هاقرن قوام حاصل خود آن، میراث خوب و بد که بود سنتی و فرهنگ

 متس دو در ریشه هم اشتحصیالت و گیزند.است بوده کردن ویران گاه و آفریدن و آفرینش

 یاسالم فرهنگ و سنت به را او نجف، علمیه هایحوزه در تحصیل سال هشت اگر. داشت سو و

 ادب و انزب دکتری دریافت و تهران جدیدالتأسیس دانشگاه در تحصیالتش ادامه داد،می پیوند

 سیپار ادب و شعر یعنی ایرانی فرهنگ درخشان جانمایه به را او جان هم دانشگاه، این از پارسی

 شمسی 1۱ دهه از. بود عربی و پارسی ادب و زبان دو مسلم استاد جهت همین به داد،می پیوند

 ونست دو ارجمند، استادان دیگر کنار در دامغانی مهدوی احمد استاد ما، عالمه استاد و او بعد به

 و انزب دکتری و لیسانسفوق هدور) ادبیات دانشکده عالی هایدوره در تدریس و بحث اصلی

 را ما کشور جوانان از نسل چندین هم دست در دست فرهنگیبی و جهل.بودند( پارسی ادب

 حضور مهدوی، غیبت در و کرد محروم دامغانی مهدوی احمد استاد درس هایکالس برکت از

 نزالر چراغ کدکنیشفیعی و کوبزرین عبدالحسین چون دیگری استادان معدود و شهیدی

 و فتر ترپیش کوبزرین استاد.داشتمی روشن تهران دانشگاه ادبیات دانشکده در را معرفت

 کلمه یواقع معنی به باید ادبیات دانشکده و تهران دانشگاه و برافتاد امروز تنومند ستون این

. تشناخ اششده منتشر آثار طریق از فقط تواننمی را او بود، یگانه شهیدی گفتم.باشد سوگوار

 نادره، دُره تصحیح انوری، دیوان مشکالت و لغات شرح مثل آثار این از ایپاره گرچه

 هاینمونه البالغهنهج ترجمه و( فروزانفر کار ادامه) مثنوی شرح آذر، آتشکده العجم،براهین

 انشد وسعت اما گذارند،می نمایش به را او دانیادب و یابینکته و تحقیق و دقت از درخشانی

 حاصل فقط آنجا دریافت، شدمی او درس هایکالس در و او حضور در فقط را او آگاهی و

 سنت هب و شدمی نقل سینه به سینه که دیگری میراث داشت، کارکرد که نبود مکتوب میراث

 سنایی، ،انوری از را بیتی تا گشادمی زبان وقتی. کارستان کردمی کاری داشت، تعلق کهنسالی

 نکات و ظرایف و مفاهیم و معانی از کمانیرنگین در را ما کند، شرح قطران و فرخی یا مولوی
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 نه، یافت،می ربط هم به چیزهمه او بیان در کرد،می سحر و غرق تاریخ، مختلف هایدوره از

 با من که بود او درس هایکالس در.یافتمی روشن معنای و شدمی پیدا هم به چیزهمه ربط

 گفرهن این شناخت در فارسی زبان اهمیت به و شدم آشنا ما فرهنگ در سنت استمرار معنای

 جانماز د،نبو ریاکار و متعصب داشت، سفتی و سخت مذهبی معتقدات گرچه. بردم پی کهنسال

 ادلتع حاصل مرد. نداشت ویرانگر مداخله او، تدریس کار در معتقدات این هرگز.کشیدنمی آب

 ستادا شهیدی گفتم.گذاشتمی نمایش به هاعرصه همه در را تعادل این و بود ما فرهنگ و سنت

 دانستیم داشت شاگردان از یک هر از که شناختی با. بود نظیربی او تدریس شیوه. بود استادان

 سامان را آموزش کار هاتوان و هاظرفیت همین اساس بر و چیست توانشان حد و ظرفیت که

 لیقبو از پس دانشجویی هر. بود یگانه هم دانشجویان شدان و سواد از او ارزیابی شیوه.دادمی

 کالسش در ات دادمی پس شفاهی امتحان هم شهیدی استاد به باید ادبیات، لیسانسفوق کنکور در

 از کیی دیوان. سنجیدمی هایشندانسته به او آگاهی اساس بر را دانشجو هر او. شدمی پذیرفته

. دینفهمی را هاییبیت چه پرسیدمی بعد و بخوان: گفتمی دانشجو به و گشودمی را شاعران

 غتل آن و بیت آن و بیت این گفتم ایقصیده خواندن از پس هاامتحان این از یکی در خود من

. آمدی شخو فارسی ادبیات لیسانسفوق دوره به گفت و داد دست من با و شد بلند نفهمیدم، را

. شدممی بولق و گرفتممی جایزه امنادانی و هایمانستنند به آگاهی بابت که بود بار نخستین این

 یدپرسمی که بود استاد وقت آن. امفهمیده را همه گفتمی جهتبی که کسی آن حال به وای اما

 ضورح پایبند چندان هم دکتری دوره در.شدمی زار دانشجو بیچاره کار و چیست بیت این معنای

 دکتری، دوره هایدرس از یکی در که شاهدند من یهاهمدوره. نبود هاکالس در دانشجو

. شتمندا فعال شرکت هم درس آن هایکالس در کنم، شرکت شهیدی استاد امتحان در نتوانستم

 اعالم اهنمره بعد روز دو. کنم چه بودم مانده من و بود شده برگزار امتحان رسیدم تهران به وقتی

 فالنی که کردند اعتراض دوستان از بعضی. بود هشد من نصیب هانمره باالترین از یکی و شد

 اسخپ ،...و گرفتیم کمتر نمره ما چرا بود کرده شرکت امتحان در نه و بود درس هایکالس در نه

 منوشت را اینها.است داده پس من به دیگر جاهای در را امتحانش او بود؛ روشن و راست شهیدی

 دیونم هاسال ادبیات دانشکده. باشم گفته سخن او یگانه شیوه و او رفتار و منش از و او از تا
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 هچ دو این رفتن با امروز و است بوده شهیدی و کوبزرین فرهیخته و فاضل بروجردی دو

 دویمه استاد و آنجا در کدکنی شفیعی استاد عمر. ما ادبیات دانشکده این است شده بیچاره

 از:هک اندگفته او چون کسانی وصف در. امیگر جاودانه شهیدی یاد و باد افزون اینجا در دامغانی

 بیش هزاران خرد شمار وز/  کم تن یک چشم دو شمار

 

 ۷۳ دی ۲۱ دوشنبه.کارگزاران روزنامه سرمقاله: منبع 
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 شعار و شعر در مشروطه ؛ عشقی میرزاده
 

 یک یاتادب و تاریخ خواندن هم با و خواندن نوعی جهت در است تالشی حاصل مقاله این

 آن از را عشقی میرزاده مریم تابلوی سه مشروطه، دوره هایسروده همه این میان در و. دوره

 هنری شیوه به مشروطه انقالب از است تحلیلی حقیقت در منظومه این که امکرده انتخاب جهت

 قداف - عموم زبان و ذوق به نزدیک اما - شعار و شعر بین نوسان حالت در زبانی با دوره این

 .شاعرانه گاه هایینوآوری و نسبی انسجامی دارای همه این با و ناب هنر هایظرافت و فصاحت

 و مجموع در کهچنان. خوردمی چشم به ترکم دوره این هایمنظومه بافت در که هایینوآوری

 آلیدا نمایشنامه" یا تابلو سه همین از دوره، این هایمنظومه ترینموفق از توانمی راحتی به

 .کرد یاد "دهگانی پیرمرد

 …است عشقی میرزاده مشروطه دوره معروف نگارروزنامه و شاعر منظومه این سراینده

 ندگاننویس از( بهرامی اهللفرج) اعظم دبیر که سرود زمانی را دهگانی پیرمرد ایدآل تابلو سه او

 هسپ سردار دست به مقتدر مرکزی حکومت یک ایجاد برای را خودشان ایدآل" خواست ایرانی

 فرماییدیم مطالعه که را ایدآل تابلو سه بنده خواستند، هم بنده از": نویسدمی عشقی. "نمایند بیان

 روینا از. "دارد مخالفت هاآن منظور با بنده ایدآل مفاد که کرد خواهید تصدیق البته و ساختم

 از عصر نای گویندگان اکثر البته مشروطه، انقالب شکست سرود مگر نیست چیزی منظومه این

 زمانی در درست نهایی مرحله در که اندکرده یاد ناقص انقالب یک عنوان به مشروطه انقالب

 :ستا یزدی فرخی از درغلتید، شکست ورطه به یافتمی دست حقیقی پیروزی به باید که

 انقالب معکوس نتیجه اگر دیدیم کامال بود ما ناقص انقالب از

 :است گفته سخن گونهاین مشروطه انقالب رسیدن "شهادت به" از گردی جایی در همو

 انقالب بهایخون پاکان خون از غیر نیست شهید ناپاکان دست از شد چو ما انقالب

 و مشروطیت دوره سال هفده" از بعد را استبداد و رشوه و زور حاکمیت نیز قزوینی عارف

 گونهاین از سرشار مشروطه تاریخی بیاتاد. است دیده خود چشم به "ایران ناقص انقالب
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 رد مشروطه انحطاط و انحراف چگونگی در که ایسیاسی تحلیل ترینعمده اما. هاستگزارش

 کهنچنا او ایدآل عنوان تحت که است عشقی میرزاده از داد سراغ توانمی دوره این منظوم ادبیات

 هس در بحث مورد منظومه رسید، جدر به زمان آن نشریات معتبرترین از یکی در کردیم یاد

 بخش ترینشاعرانه که دوم و اول تابلو. است شده سروده تابلو سه در عشقی قول به یا بخش

 عشق ماجرای که بخش دو این داستان است، مریم سرگذشت به ناظر بیشتر است، نیز منظومه

 :است چنین خالصه طور به بردارد، در را او مرگ تا مریم

 و تجاوز مورد صمیمانه عشقی پی در هاباغ از یکی در تهران شمیران در مریم اول، تابلو در

 به مریم یخودکش بیان با دوم تابلو در تجاوز این نتیجه. گیردمی قرار تهرانی جوانک یک فریب

 پردهس خاک به ایگوشه در پدرش دست به او جنازه سرانجام. شودمی تصویر شاعرانه ایشیوه

 جاهدینم از یکی ـ مریم پدر صحبت پای که بینیممی را عشقی میرزاده سوم وتابل در. شودمی

 .بشنود زبانش از را او سرگذشت تا نشیندمی ـ مشروطه

 محوری و اصلی بحث در ورود برای است ایمقدمه تمهید نیز مریم پدر و مریم سرگذشت

 و اجتماعی هایجنبه با تا شکافیممی بیشتر را تابلو سه. باشد انقالب شکست همان که منظومه

 .شویم آشنا بیشتر است یافته انعکاس منظومه این در که مشروطه انقالب سیاسی

 قالبان سرگذشت حقیقت در است شده تصویر سوم تابلو در کهچنان مریم پدر سرگذشت

 شترپی سالی چند است انقالب سیاسی تحوالت راوی که مریم پدر دربدری. هست هم مشروطه

 اعالن از قبل سال شش تقریبا یعنی. ق.ه 595۷ سال از شود،می آغاز مشروطه نهضت از

 .افتدمی اتفاق کرمان در داستان مکانی نظر از مشروطیت،

 اداری دستگاه خدمت در و است دیوانی عامل یک مریم پدر بخش، این در داستان اصلی چهره

 از را خود فرزند دو مشروطه استقرار راه در بعدها که او. است دولت بگیرحقوق و مملکت

 تغییر با. ق.ه 595۷ در. است شهری متوسط طبقه وابستگاه از طبقاتی لحاظ از دهد،می دست

 .شودمی شهر وارد جدید حاکمی کرمان حکومت
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 با حاکم جانب از مدتی از پس او. شودمی سپرده ما قهرمان به امور معاونت بعد چندی

 :نویمبش خودش زبان از اختصار به را آن نقل است بهتر که شودمی روبرو نامشروع درخواستی

 زیبنده تو از خواهم خانمکی بگفت خنده و شوخی به روزی ماهی دو از پس

 …یابنده است جوینده که بجوی برو

 آن مشروطیت، اعالن از قبل دوره در ایران اجتماعی اوضاع با کمی منظومه از قسمت این در

 ندهست مسلط مردم ناموس و جان بر حکمرانان که ایدوره. شویممی آشنا گوییکل شیوه به هم

. ندساز آتش طعمه را شانهستی خرمن تا بشنوند "نه" زیردستان از مورد یک در است کافی و

 حتی. تاس رنگکم بسیار مریم تابلو سه در مشروطه از پیش اجتماعی و سیاسی اوضاع انعکاس

 که است دیوانی عامل یک کند،می فدا را جوانانش تهران تحف راه در بعدها که "کسی" مریم پدر

 "مرد" کهاین و ناموسی عرق خاطر به دیگر عبارت به و اخالقی سجایای ایپاره داشتن خاطر به

 همین به و دهد در تن حاکم هایهوس و هوی به که شودنمی حاضر نیست، "نامرد" و است

 از هیچ که گیردمی "شوییمرده" را او جای. دهدمی دست از را دیوانیش کار و شغل سبب

 فص به رفت او بر که ظلمی تاثیر تحت بعدها او. است نبرده بویی "حیثیت" و "شرف"

 شانکزحمت تا گرفته بازاری و تجار از مردم مبارزه از بخش، این در. پیونددمی خواهانمشروطه

 هب اجتماعی مشکالت و مصایب ههمآن. نیست میان در سخنی روشنفکران و روحانیون شهری،

 زدیربا از مذهب، و فرهنگ حوزه در حقیقت در که "ناموسی" ایمساله طرح با تمثیلی شیوه

 شده تنیده بهم داستان پود و تار با که ایمساله. شودمی بیان دارد، ایگسترده اخالقی مفهوم

 تجاوز" یک با مریم ماجرای ختم و ناموسی مساله همین مریم، پدر داستان آغاز کهچنان. است

 رهنگی،ف عنصر ترینحساس به راهیابی طریق از تمثیلی بیان با که است همراه دیگر "ناموسی

 .است شده طرح ما مذهبی

 بیان مزیر و کلی شیوه به و مبهم مشروطه اعالن از قبل اوضاع مریم، تابلو سه در گفتیم کهاین

 رهنگی،ف مساله یک طرح با است خواسته عشقی سویی از. نیست تصادفی هم چندان است، شده

 شدیدا و عاطفی طور به را موضوع حساسیت خودمان اصطالح به اخالقی نهایت در و مذهبی
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 کثرا و است سیاسی شاعر عمدتا معنی یک به عشقی دیگر سویی از. بکشد رخ به عاطفی

 .اجتماعی تا است شده سروده سیاسی خاص مسایل باره در او شعرهای

 نقد حال در که است سیاسی "من" یک اوست شعرهای عمده بخش بر حاکم که شاعر "من" نای

 سبتن یکسره ما پرشور شاعر که شویم مدعی اگر است انصافیبی همه این با و است داوری و

 ونیسرنگ زر، و سیم زوال اعالن پی در حتی چراکه،. اعتناستبی ایمکرده اشاره که چهآن همه به

 لیاص رنگ که است آن حقیقت اما. است برآمده نیز رنجبران دست به دولت دادن و افسرشاه

 مشخصا هکنآ با مریم تابلو سه همه این با. اجتماعی تا است سیاسی بیشتر او شعرهای فضای

 شده یانب کلی شیوه به و رنگکم بسیار آن در مشروطه اعالن از قبل اجتماعی مسایل ایمگفته

 .دارد هم ایقوی سیاسی جنبه که اوست اجتماعی عرهایش شاهکار باز است،

 سپرده کرمانی شویانمرده از شوییمرده به او شغل مریم، پدر عزل از بعد. گیریممی پی را داستان

 یشنهادپ مریم پدر به که را چهآن همه است ناموسیبی و حمیتیبی مظهر که شومرده این. شودمی

 سرتع در را سالی سه دولتی کار از شدن رانده از بعد مریم پدر. دپذیرمی دل و جان با بود شده

 دهدیم دست از را همسرش بود، شده گیرشگریبان که فقری بواسطه. گذراندمی تنگدستی و

 :کهآن تا

 دولت از سراییعدالت بخواستند ملت از گروهی تهران به که شد شنیده

 میتهک شب به" … "سازیانجمن و غوفا پی" در فتاد بود، گشته علت ظلم "مذلتش" در که او و

 … "بازیپارتی روز هر و

 …اندازیحاکم بهر شب نامه همیشه

 و او تفتین، اتهام به داشت اختیار در را او منصب اکنون که کرمانی شویمرده همان سرانجام تا

 خارج کرمان از هاآن زمستانی سرد هایشب از یکی در. کندمی تبعید کرمان از را فرزندش دو

 را آنان "عزیزی مهمان" همچون "خواهمشروطه مردم" جااین در. رسندمی نائین به تا شوندمی

 "ممری". گزیندبرمی همسری شهر این خواهانمشروطه از مریم پدر. کشندمی بر در و پذیرندمی



42 

 

 به چشم مشروطیت اعالن روز در که خواهانمشروطه با است وصلت و خویشی همین زاده

 :گشایدمی جهان

 زاد مادر ز من ناکام دختر یگانه/  داد اعالن شهریار کان روزی درست

 دلشاد و خرم و خوشحال مساله دو از من/  استبداد مرگ دلشاد مردم تمام

 نوین وضع ز دگر مریم زادن ز یکی

 یلیتمث ،خواهانمشروطه با است وصلتی زاده او کهاین و مشروطیت اعالن با مریم تولد تقارن

 ومهمنظ سرتاسر در را "همانی این" این. یافت تحقق روزی چنین در که مشروطه انقالب از است

 وپت به و محمدعلیشاه آمدن کار روی با و شاه، مظفرالدین مرگ با اما. داشت دور نظر از نباید

 :شودمی برچیده خواهیمشروطه بساط مجلس، شدن بسته

 …ناعال بشد خودسری سلطنت دوباره

 خمین از پنهانی کهآن جز ندید ایچاره داشت، جان بیم که مریم پدر هوایی و حال چنین در

 شکار پی در که شودمی حکومت مخفی پلیس دست اسیر ری در اما. شود تهران راهی

 …گند از غیر است، بوده خواهانمشروطه

 سرگین جز نداشت پالسی که ایکلبه چه

 :کهآن از بعد و بازداشت از آزادی از بعد

 "...نگین و تاج و تخت به تزلزل سخت فکند/  باقرخان و ستارخان نهضت نوید"

 عقیده بهر گرفتن زر که" اعتقاد این با "پرستیدندمی مشروطه که لحاظ بدان": فرزندانش و او

: اما. دشونمی گیالن راهی و بینندمی تهیه تفنگ و زین و اسب خودشان جیب از "...ننگ باشد

 و اکخ به مشروطه استقرار راه در فرزندش دو "...بلند تیر صدای قزوین به گشت همینکه …"

 :غلتندمی خون

 فرزند تن دو آن غوطه پدر نزد زدند/  کند جان امسینه روی بر ایشان از یکی
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 …فرهادی عشق مشروطه پی از بد مرا

 شیرین نی بود، تلخ آن که حیف ولیک

 انقالب انگیزیاس و تلخ سرانجام مورد در ایگسترده شواهد با هدور این تاریخی متون در ما

 را یزانگیاس تلخی این تاریخی علت اما. است ایجداگانه بررسی خور در که روبروئیم مشرطه

 دست هب تهران فتح و فرزندش دو شدن کشته از بعد او. بشنویم مریم پدر زبان از است بهتر

 :کندمی بندیجمع گونهاین را انقالب حاصل امروزی اصطالح به سپهدار، امثال

 شاه مظفرالدین خلوتیان دوباره/  پناه صدر وزیر اول سپهدار بشد

 سپاه رئیس دگر آن و شد وزیر یکی/  درگاه مقرب و کار مصدر شدند

 رکین رکن گشت سپهدار چو چنین این شد

 دهش بلد نفی. است کشیده هادربدری است، داده دست از را فرزندش دو مبارزه، جریان در که او

 انقالب اصطالح به دولت به خود حقوق احقاق پی در باالخره است، آزموده را حبس. است

 اکمیتح در بنیادی تحول هیچ شد ریخته که هاییخون همه با یابدمی در اما. بردمی پناه سپهدار

. اندشده محاک کشور سرنوشت بر …شاه مظفرالدین خلوتیان دوباره. است نگرفته صورت جامعه

 رد که کرمانی "شور مرده". آمدنمی راست اینان ناراست باالی بر جز مشروطه تشریف انگار

 است، بوده صداهم شاه محمدعلی با "ملتیان" کردن بگور زنده در مجلس، بستن توپ به جریان

 حکمرانی به هدوبار و شودمی تر"مشروطه" مرتبه هزار خواهی،مشروطه هر از او، فرار از بعد

 :منصوب شهر فالن

 .………… اکبیری انقالب این نکوهش پی …

 چرکین دل شویمرده آن حکایت شنو

 مقهور ملتی گشت زو و مجلس کاخ به/  منفور شه محمدعلی بست توب چو

 بگور کرد زنده زنده ملتیان ز بسی/  مامور بد شویمرده آن کرمان شهر به



44 

 

 لعین شویمرده کهنه آن عاقبت که ببین

 بنده از شد ترمشروطه مرتبه هزار/  افکنده گشت تخت از شه دید کههمین

 کنده آبرو ز دل آن شد دوله فالن/  پاینده باد مشروطه که گفت بسکه ز

 مهین نامدار اشراف ز شدست کنون

 ارتجاع بازگشت یعنی کشور، سیاست عرصه در کرمانی "شور مرده" دوباره شدن پیدا حقیقت در

 هم را همین ما مردم گرچه. انقالب نه و حاکمیت در جابجایی نوعی رمزی بیان کلمه یک در و

 هب کسی اگر ولی کردند، چراغانی شب پنج و نمودند هاشادی" ایران سراسر در و داشتند پاس

 زیرا نمایدن شادی چندان بایستی شناختمی را کمیسیون ترکیب و نگریستمی وزیران فهرست

 ودندب او همدستان از و باغشاه در میرزا محمدعلی نزدیکان از اینان از یاریبس پیداست چنانکه

 حکمرانی گام نخستین در خونریزی همه این از پس که است شگفتی هرگونه خور در این و

 ونمت در که نیست شگفتی هیچ جای دلیل همین به. "باشند میان در اینان درست مشروطه،

 یمحمدعل کارکنان از سابقا که" الملکامین خان حسن چون یآدم که بخوانیم دوره این تاریخی

 درآید "ظماع سپهدار کارکنان زمره در" ناگهان "نظیرکم انگیزیفتنه و چینیاسباب در و بود میرزا

 دربار وکرن حسینی تفرشی احمد سید چون آدمی یا و کند توطئه "شب و روز انقالبیون برضد" و

 از بار یک هایشیادداشت شهادت به که خواهانمشروطه دهخور قسم دشمن و شاه محمدعلی

 مبارزه گیریاوج هایسال در که همانی است شده پیچش دچار خواهانمشروطه پیروزی ترس

 انپریش و فقیر نمانده ما برای از جایی دیگر": است نوشته صراحت به شاه محمدعلی علیه

 بسته هادهن سال دو این در و است گوییاجحاف و زور و دزدی نوکری، کار زیراکه ایم،شده

 حاکمیت تقسیم و تهران فتح و شاه محمدعلی خلع از بعد ناگهان. "...مسدود زورگویی راه و

 ربانق": بنویسد و شود ترخواهمشروطه خواهیمشروطه هر از یپرم، و اسعد سردار و سپهدار بین

 روطهمش علمای باد زنده. امنوشته و امگفته کم بگویم چهآن البته و مشروطه روسای قدم خاک

 یاحس حاج و خان یپرم و السلطنهصمصام و اسعد سردار و سپهدار و ستارخان و السلطانظل و
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 رد کهآن ولو بخواهد را استبداد که است کسی آن لدالزنا و …مشروطه باد پاینده مجاهدین، و

 ."باشد داشته عایدی مبالغی سال

 نوعی به شباهتبی که تمثیل صورت به که است کرمانی شویمرده همان یواقع هاینمونه هااین

 شده تصویر مریم تابلوی سه داستان در نیست معاصر رئالیستی ادبیات در( تیپ) آفرینینمونه

 سردار و سپهدار مالک، اشراف نمایندگان تبانی برکت به تهران فتح با که شویانیمرده. است

 .اندشده حاکم مردم سرنوشت بر آن تبع به و امور رمصاد تمام بر یپرم و اسعد

 است ویرانه ملک کهنه این که است ره وزین است شوخانهمرده ادارات تمام عمو

…. 

 بینی حیزها نکها تا نظمیه به برو/  بینی چیزها کهآن تا مالیه به برو

 بینی میزها پشت در شوهامرده که/  بینی تمیزهابی تا عدلیه به برو

…. 

 کتاب و حساب مملکت این در هیچ چونیست/  باب شوییمرده آئین نگردد چرا

 از عشقی نهایی تحلیل درک برای … و اسعد سردار سپهدار، امثال واقعی چهره شناخت

 رزهمبا: شویم آشنا وقایع و حقایق با کمی. دارد ضرورت مشروطه انقالب شکست چگونگی

 تگیریدس و کشتار و مجلس بستن توپ به با خارجی راستعما و داخلی استبداد علیه ما مردم

 در هم مبارزه این. نشد متوقف آن از بعد چه و مجلس به حمله جریان در چه خواهانآزادی

 .یافت ادامه مختلف اشکال به ایران از خارج در هم و داخل

 ران،ای از خارج در عمل، عرصه در تهران گیالن، تبریز، مردم امانبی و گسترده مبارزه موازات به

 و لندن و پاریس در بودند شده فراری یا تبعید مجلس، بستن توپ به از بعد که خواهانیآزادی

 این قاتیطب ترکیب مورد در. دادند تشکیل را محمدعلیشاه علی مبارزه و مقاومت هسته استانبول

 .گفت خواهیم سخن بعد کمی هایشگرایش و هاخواست ها،گروه
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 میرزا آن مدیر که را صوراسرافیل روزنامه فرصت، نخستین در هاگروه این مترقی جناح

 هخداد. کنندمی منتشر سوئیس در مجددا بود، شده اعدام کودتا جریان در تهران در جهانگیرخان

 همت به هک فرستادندمی پاریس به و نگاشتندمی را مطالب اندبوده ایوردن در که یارانش دیگر و

 مردم ایران داخل در اگر. رسید چاپ به جاآن در آن شماره سه قزوینی المهع و معاضدالسلطنه

 البیونانق کردند،می متزلزل را شاه محمدعلی حکومت و سلطنت هایپایه خود خون ایثار با مبارز

 اب دهخدا مدیریت به صوراسرافیل روزنامه گردانندگان آن، راس در و کشور از خارج راستین

 مدهآ اول مجلس اساسی قانون در کهچنان را سلطنت اساس خود آتشین و تند مقاالت نوشتن

 وهبتیم سلطنت که را موضوع این آشکار، شیوه به و مستدل طرز به و دادند قرار سوال مورد بود،

 رصهع در آنا و تئوری عرصه در اینان حقیقت در. کردند اعالم غیرشرعی و غیرعقلی اهلی، است

 "ت؟چیس سلطنت طبیعت" که را مقاله ان از هاییگوشه. کردندمی لدنبا را مشترکی هدف عمل

 چگونگی اب بیشتر آشنایی برای است، آمده سوئیس چاپ صوراسرافیل اول شماره در و عنواندارد

 چند هک ایران اساسی قانون در دانیممی کهچنان: کنیممی نقل سلطنت، درباره انقالبیون تلقی

 طرف از که ودب شده دانشته الهی موهبتی سلطنت بود، شده تنظیم لهمقا این نشر از پیشتر سالی

 جای جهل که ممالکی در" نوشت دهخدا مورد همین در. شدمی تفویض پادشاه شخص به ملت

 کهآن حال "الهی است موهبی سلطنت است گرفته را حقایق جای اوهام و حق جای زور علم،

 عامه اذهان در خیال این حدوث منشا. کنندمی باا سلطنت بودن آسمانی از دو هر شرع و عقل"

 عقل ماندن اثربی و امور عظمت برابر در نادان خیال ضعف منشا است؟ کدام حقیقت و چیست؟

 نتسلط که است کافی اندیشدرست آدم برای قدر همین و "است وقایع بزرگی مقابل در جاهل

 از وا تایید باال، عالم به سلطان صوصمخ بستگی از و بگذارد یومیه اعمال سایر عداد در" را

 جنس از هم" شاه سلطنت که برسد نتیجه این به تا "بگذرد خدا جانب از انتخابش و غیب

 ."باشد سلطنت از او خلع منتج شروط، از تخلف و اثنینی بین قراردادهای

 سیاریب. اندنبوده یکدست ایمگفته چنانکه کشور از خارج در شاه محمدعلی حکومت مخالفین

 مخالفت یک هب بیشتر مخالفتشان که اندوبده ایران درباری و گذشته اشرافیت هایبازمانده آنان از
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 این کاریهمحافظ و طلبیفرصت مردم، نفع به بنیادی و جدی مخالفت یک تا بود شبیه صنفی

 مدعلیمح که هاییلحظه در و مردم مختلف هایگوره مبارزات اوج در که بود حد بدان تا گروه

( یستچ سلطنت طبیعت) دهخدا مقاله همان نوشتن نداشت، امیدی هیچ خود حکومت به نیز شاه

 ."کردندمی اذعان بدان صریحا و دانستندمی تندروی را

 ارافش در معاضدالسلطنه به است دهخدا نامه است دست در مورد این در که سندی ترینجالب

 …گروه مینه اجتماعی سیاسی هایخواست و فکری ماهیت

 نظر به اسعد سردار امثال اقدامات و حرکات در تیزهوشی و ذکاوت با ـ سوئیس در ـ دهخدا

. مکنی کار مزدور و عمله و فعله مردمان با باید ما": نویسدمی او، هم. است نگریسته انتقادی

 الصخ نیت با و بشوند مسلک هم ما با نیست ممکن دارند صدارت و وزارت خیال که اشخاصی

 رد،گی قرار پاریس مقیم رجال اختیار در هاترک ژون نامه نظام بود قرار که هنگامی. "کنند کار

 دیروز تا که دزد نفر چهار به اعتمادی چه آخر": نوشت السلطنه معاضد به نامه یک در دهخدا

 نای به وزد،می ما طرف از باد که امروز و شوند ملوکانه مراحم مورد شاید که گرفتندمی کناره

 ارسرد کار نه …است ملت ودانشمندان علما کار کارها قبیل این اداره. دارید اند،کرده میل طرف

 تاریک هایپرده پشت از باید همیشه او امثال. علت نه باشد آلت همیشه باید او. بختیاری اسعد

 شما را ویمعن قوای که وقتی وگرنه بکنند کار ترس از و کنند نگاه ملت عقالی درونی اعمال به

 خیاالت بار زیر چرا دیگر کردند، ضمیمه خودشان مادی قوای با و کردید واگذار ایشان به

 یاریبخت اسعد سردار همین که خوانیممی تاریخ از روایتی در بعدها "رفت خواهند ضداستبداد

 به مجاهدین و باقرخان با همراه قبل چندی که ستارخان به خطاب اتابک پارک ماجرای در

 امر خالف به را مسلح مجاهدین که امر این وخیم عواقب از" که دهدمی پیام بود، آمده رانته

 نه ر،باق نه و ماندمی ستار نه دیگر ساعت چند تا واال …بپرهیزید اید،داده جای پارک در دولت

 ."شد خواهند یکسان خاک با همه پارک، نه و مجاهد
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 به دولت داخله وزیر اسعد سردار و جنگ وزیر سپهدار بین گیریچشم تفاوت چه راستی به

 تحلیل ترینهوشیارانه عشقی دلیل همین به شد؟ قایل توانمی تهران فتح از بعد انقالبی اصطالح

 :دهدمی ارائه چنین مشروطه انقالب شکست از را سیاسی

 شود دخیل چون "سپهدار" انقالب در/  شود ذلیل مملکت این نباید چرا

 شود وکیل شومرده این که بدان یقین/  شود قبیل این از مه او دوره رجال

 تدوین ما برای قوانین و رسوم کند

 اند،داده ظرن مشروطه سیاسی تاریخ تحلیل زمینه در که کسانی از بعضی بلکه عشقی، تنها نه

 رهبری در اسعد سردار و سپهدار امثال "شدن دخیل" همین را انقالب آن شکست عوامل از یکی

 …اندکرده ارزیابی بانقال

 یرهبر در اسعد سردار و سپهدار امثال شدن دخیل علت به انقالب شکست از سرخوردگی آیا

 :واداشت داوری چنین به را مشروطه مجاهد مریم، پدر که است نبوده انقالب

 شیاد ایعده بهر از ایوسیهل شد که/  بدبنیاد انقالب این از من گویمت چو

 استبداد باد زنده این بد انقالب گر/  آباد شدند آن از خرابی مردمان چه

 بهین بود انقالب این از بود هرچه که

 گشتباز یعنی تهران فاتحان راس در اسعد سردار و سپهدار حضور عشقی، روایت در حقیقت در

 در امعهج ماندن باقی دیگر عبارت به و سلطنت حفظ با وابسته قدیمی نظام تحکیم ارتجاع،

 منظومه اواخر در زیبایی بسیار تمثیلی شیوه به که است موضوع همین. پیشین بدادیاست وضعیت

 راجعهم سپهدار به رفته دست از شغل آوردن دست به پی در که مریم پدر. شودمی مطرح عشقی

 :شنودمی جواب کند،می

 تامین نما خود نان دگر، راه ز برو/  مکن آب و نان تقاضای انقالب ز

 :که بشنویم او زبان از و
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 …بازاری کار فکر کنم نبود روا

 شمرانی بعد به دم آن از من دگر شدم/  دهقانی فکر آنگاه از نمودم دگر

 بستانی شغل به کردم قناعت غرض/  دانیمی همانکه اینجا در گذشت من به

 گلین و خراب خانه در ببردم بسر

 هایکشیبهره شیوه با قدیمی نظام تحکیم از است تمثیلی دهقانی کار به مریم پدر بازگشت

 انقالبی هایآرمان شدن نابود و انقالب قطعی شکست بیانگر که سپهدار امثال دست به آن ظالمان

 دست هب شمیران در مشروطه انقالب خاطره جنازه بگوییم بهتر یا مریم جنازه که اینجاست. است

 .شودیم بسته همیشه برای آن دفتر و شودمی سپرده خاک به مریم پدر

 نوع یک یگرد تعبیر به یا و نامشروع خواست یک پی در مریم پدر انقالبی حرکت گفتیم چنانکه

 کی تجاوز: گیردمی پایان دیگر ناموسی تجاوز یک با سرانجام و شودمی آغاز ناموسی تجاوز

 کستش با و گشود، دنیا به دیده مشروطیت اعالن با که دختری ـ مریم به تهرانی جلف جوانک

 و مشروطه مبارزه دفتر بر وحشتناکی پایان نقطه او مرگ. فروبست جهان از چشم آن

 .است بزرگ شکست یک انگیزغم تمثیل و خواهیمشروطه

 .امنهاده نام مشروطه انقالب شکست سرود را مریم تابلو سه دلیل همین به

 

 ــــــــــــــــــــــ

 ماشاهلل قلم به( مشروطه ادب و شعر در دفتری)  "تجدد یا مرگ یا" کتاب در یادداشت این* 

 .است شده منتشر آجودانی
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 گفتگوها
 

 نهضت و خواهی نهضت قانون سال 1۵۱ از پس ایران پرتناقض جامعه پیرامون

 مشروطه
 

 همچنان ايران جامعه و گذرد می مشروطه نهضت و خواهی قانون نهضت از سال صدوپنجاه

 امينکد چنبره در ايران ملت و جامعه چرا؟. است مدنی عهجام يک تشنه و قانون اجرای تشنه

 شناسکار آجودانی، ماشاءاله دکتر آمده؟ گرفتار ها تناقض کدامين زنجير در و تاريخ پيچ

 امعهج نه ايران جامعه است، معتقد آلمان صدای با وگويی گفت در ايران مشروطيت تاريخ

 و مدرنيسم و سنت از ست دوزخی يا برزخی ايران. مذهبی ای جامعه نه و ست سنتی ای

 زني امروز ايران دينی روشنفکران خود. سنت نقد از نه و کرد آغاز مدرنيسم نقد از بايد

 .هستند آن های تناقض و مدرنيسم همين محصول

 شما نظر به. گذشت ايران در خواهی مشروطه جنبش از سال ۸۹ آجودانی آقای: وله دويچه

. ردک صحبت هم مشروطيت انقالب يک از توان می يا بود خواهی مشروطه جنبش يک اين

 دارد؟ وجود نظرهايی اختالف زمينه اين در معلوم قرار از که چرا

 های لیلتح به شود می مربوط بیشتر نظرها اختالف این که است این واقعیت :آجودانی ماشااله

 مشروطه انقالب عنوان به ام که آنچه بنگریم، اگر را واقعیت اما. انقالب چگونگی از مارکسیستی

 مشروطیت فرمان که پیش سال 3۷ یا مشروطیت خود به این شناسیم، می مشروطه نهضت یا

 ،خواهی قانون فکر مشروطیت فرمان صدور از پیش سالها بلکه. شود نمی محدود شد، صادر

 یرانیا روشنفکران دست به که متونی به سیاسی متون در ملی حکومت یک ایجاد ی اندیشه

 یا شناسنامه و داشته وجود اندیشه این یعنی. است شده مدون و شده ضبط بود، شده نوشته

 .هستند روشن اندیشه این پدران. دارد مشخص
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 نیم،ک دقت ها اندیشه این یا تاریخ این بررسی در باید و است مهم بسیار که ای نکته یک اما

 انقالب کی بیشتر را آن من که داریم، مشروطه انقالب با کلی طور به ما که مشکلی که است این

 حق هک شد گفته سخن این ایران آسمان زیر در بار نخستین که معنا این به دانم، می فرهنگی

 نای داریم انقالب این با ما که مشکلی. است ملت قانون واضع یا و است ملت آن از حاکمیت

 ایران در خواهی قانون نهضت رد یا مشروطه انقالب دوره آن در آنچه ها اندیشه این که است

 ی جامعه یک به نه هنوز خواهی قانون نهضت سال 51۱ از بعد هنوز ما اما اند، شده مطرح

 دنیم نهادهای حتا نه و ایم کردو پیدا دست ملی حکومت یک به نه ایم، کردو پیدا دست قانونی

 باید ار تناقض این پس .بیاوریم وجود به ایم توانسته را خواه قانون اصطالح به ی جامعه یک

 آرمانها به ما هنوز زنیم، می حرف هم با امروز که شما و من یعنی. داد قرار بحث مورد جایی در

 دست است، ایران در خواهی مشروطه و خواهی قانون ساله 51۱ نهضت در که هایی خواست و

 .ایم نکرده پیدا

 خواست دارند، وجود و دارند حضور ما با همچنان که هایی خواست این دیگر، طرف یک از

 درست که است این مسئله این به من پاسخ و داد روشنی پاسخ باید را این و بودند مترقی های

 اب ما فهم هم زمان مرور به دلیل همین به و اند شده ایرانی فرهنگ وارد ها اندیشه این که است

 اریمد خواهی قانون یا آزادی از هک مفهومی ما امروز اینکه برای کرد، پیدا گسترش ها اندیشه این

 ،داشتند حضور ها این که است درست است، متفاوت آسمان تا زمین پیش سال 5۱۱ مفهوم با

 ودشخ نتوانست ها اندیشه این بذر یعنی. بشوند جایگزین ایران جامعه وجدان در نتوانستند اما

 ینا با نتیجه در. کند متبلور نایرا جامعه در اجتماعی نهاد یک یا و مدنی نهاد یک عنوان به را

 یم اسالمیزه دیگر سوی از و شدند می قربانی سو یک از آمدند، می مترقی های اندیشه این که

 .نداشت را مسایل این فهم توان و بود سنتی ی جامعه جامعه، اینکه برای. شدند

 یم مواجه ها دیشهان این با دوره آن در که ایرانی روشنفکران و ایران روشنفکری همه از مهمتر

 و ذهنیت آن آمدند، می مانده عقب و سنتی جامعه یک از که این جهت به خودشان شدند،

 ورتص به را مباحث و مفاهیم این طرف یک از. نداشتند مسایل این درک برای را ذهنی توانایی
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 یعنی ن،اایر تاریخ در توانمند استبداد دو جهت به دیگر سوی از. فهمیدند می ای یافته تقلیل

 فهم همان ایران رد دینی استبداد یا روحانیون استبداد سیاسی، استبداد از بدتر و سیاسی استبداد

 جامعه در ارآشک و سریع توانستند نمی بود، همراه بسیاری های بدفهمی با که را ای یافته تقلیل

 موازین اب دهندب تطبیق را یافته تقلیل فهم این شدند می مجبور نتیجه در. کنند مطرح ایران

 ل،دلی همین به. بکنند ایران جامعه وارد مریض و دار کج صورت به را آنها بتوانند تا اسالمی

 از ورمنظ گویند می ها این ملکم، و کرمانی میرزاآقاخان تا بگیرید مستشارالدوله از شما مثال

 می را ترفند این. است منکر از نهی و معروف به امر همان زنیم، می حرف آن از ما که آزادی

 ستبدادا وحشت از و بدبختی و ناگزیری سر از. بپوشانند اسالمی ی جامه آزادی این به تا زنند

 .کنند می را کار این دینی

 میدهفه درست مفاهیم این که است این آن و شود می ایران ملت گریبانگیر کار این عواقب اما

 مدیدی مشروطه انقالب خود در که همچنان کنند، می پیدا شرعی بیان مفاهیم این شوند، نمی

 طبوعاتم در و بشود مطرح توانست می ایران در سرانجام که چیزی آن و کرد پیدا شرعی بیان که

 تقلیل و ها بدفهمی با بود، شده اسالمی ذبح مشروطیت شود، رسانده مردم گوش به یا و نوشته

 که کنید باور حتا و زنیم می حرف قانون و پارلمان از سال 51۱ ما نتیجه در. متفاوت های

: هک است شده نوشته مشروطیت فرمان صدور از پیش سالها مشروطیت متون همان در صریحا

 رب ملت نه کنیم، می پیدا دست قانونی جامعه به نه همچنان ما ولی. است ملت قانون واضع

 انسورس جهت هب تاریخی های بدفهمی آن حاصل آن از بدتر و است قادر خود سیاسی سرنوشت

 وجدان به و گرفت نمی قرار بحث مورد مباحث گونه این و بود پهلوی دوران در که شدیدی

 سال 51۱ از بعد مشروطه، انقالب از بعد ما که کشید آنجا به گردید، نمی منتقل ما ی جامعه

 یا و فقیه والیت حکومت اسم به بکنیم، حکومتی گرفتار را خودمان خواهی قانون نهضت

 .بیاورد وجود به ایران در توانست می را حکومت نوع بدترین که اسالمی جمهوری متحکو

 به که ،کرد مطرح ایران تاریخ در را اساسی مباحث حقیقت در نهضت آن اینکه با دلیل همین به

 هایی بدفهمی دلیل به اما دارد، حضور همچنان و است مطرح همچنان ایران ملی خواست عنوان
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 بود، مهمی استبداد من اعتقاد به که روحانیون، استبداد دلیل به داشت، وجود نهضت آن در که

 به و مکنی تبدیل مدنی نهادهای به یا بکنیم اجرا ایران در را ها خواست آن ایم نتوانسته هنوز ما

 مبیاوری در اجتماعی واقعیت یک حالت به مشخص صورت به را ها این اجتماعی واقعیت یک

 . بدهیم تحقق ایرانی جامعه وجدان در را آنها یعنی

 ديگری رويکرد و پاسخ ايران در دينی روشنفکران از برخی آجودانی، آقای: وله دويچه

 بعد هک سکوالريسمی معتقدند آنها. دارند مشروطيت خواهی قانون و تحول نهضت به نسبت

 رد رضاخان آمدن کار روی و جنبش اين رهبران سرکوب با خواهی مشروطه جنبش از

 را یدين اصالحات ناتمام ی پروژه و بست را دينی اصالحات راه کرد، پيدا گسترش ايران

 تاس دينی اصالحات طريق از تنها و داد ادامه امروز بايد را بود شده آغاز مشروطيت از که

 ماش نظر. سکوالر ناب راهکردهای و ها انديشه نه و يافت دست دموکراسی به توان می که

 چيست؟

 ایهپ هیچ که ست تاریخی از درآوردی من تصویرهای این و حرفها این البته :آجودانی ماشااله

 رد متفاوتی موقعیت در ما امروز که نکنید فراموش. ندارند تاریخی ی پایه و شناختی جامعه

 ی مسئله دولت، از دین جدایی ی مسئله بشر، حقوق ی مسئله امروز. کنیم می زندگی جهان

 چیز و بود متفاوت دنیا پیش سال 51۱. ست بشری فرهنگ دستاورد عهجام بودن قانونمند

 که امکاناتی به توجه با دیگر ها این که هستیم ای جهانی شرایط در ما امروز ولی بود، دیگری

 ما که نیست این دنیا. ست دیگری دنیای دارد، وجود اطالعات بدل و رد فضای و نشر جهت از

 بعد. رسیمب دموکراسی به بتوانیم تا کنیم ایجاد دین درون از تیتحوال دوباره و کنیم صبر االن

 لطیغ تحلیل من اعتقاد به رضاشاه، حکومت مورد در کنند می واقعیت از اینها که هم تحلیلی

 سه گرا کنیم، بررسی بخواهیم را ایران مشروطیت نهضت بینانه واقع ما اگر اینکه برای ست،

 تدرمق حکومت ایجاد» مهمترینش کنیم، استخراج نهضت ینا درون از بتوانیم را اصلی محور

 مدرنیزه» آن، دوم ی مسئله. بود خواهان مشروطه مهم های خواست از یکی که بود، «مرکزی

 ه،جاد ایجاد دادگستری، ایجاد پرورش، و آموزش سیستم ایجاد یعنی. بود «ایران جامعه کردن
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 گرفتن روحانیون، دست از پرورش موزشآ گرفتن و احوال و سجلد ی اداره ارتش، امنیت،

 انقالب در که بود ای عمومی های خواست اینها روحانیون، دست از قضاییه قوه و دادگستری

 آزادی یا مطبوعات آزادی. بود «آزادی» ی مسئله هم آن سوم بخش و. داشت وجود مشروطه

 وجود آن در فردیت ی مسئله و بود مطرح اش کلی مفهوم در عمدتا ها آزادی این اما. اندیشه

 می نگاه مسایل به جمعی دیدگاههای از باز و نداشت اهمیت برایش فرد ی مسئله. نداشت

 از بعد که هایی مجلس یعنی مشروطیت، از بعد جریان طی در مختلف مراحل در و کردند

 یشترب که آزادیها این خواست یعنی. کند می پیدا تقلیل روز به روز آزادی این داریم، مشروطیت

 روز ت،نداش روحانیون یا مذهبی روشنفکران به ربطی هیچ و بود سکوالر روشنفکران خواست

 واهانخ مشروطه خواست یا مشروطه انقالب در اساسی ی مسئله دو و کند می پیدا تقلیل روز به

 ند،ک جمع را ایران بتواند که ست مرکزی مقتدر حکومت یک ایجاد همین آن و گیرد می شکل

 ادامه واقع در رضاشاه. بسازند مدرسه و دادگستری ، آهن راه. کند مدرن را ایران کهاین دوم

 قهرمان ضد معنا این به. نبود مشروطه انقالب قهرمان ضد او. بود مشروطه انقالب ی دهنده

 ومس خواست. آورد وجود به ایران در او را، مشروطه انقالب دیگر خواست دو اینکه برای نبود،

 و قعمی بسیار خواست این اینکه برای. نیاورد وجود به را بود مشارکت و آزادی ی مسئله که

 .بود نیفتاده جا ما ی جامعه در بنیادی

 مدنآ تا بکنیم، دقت ایران در مشروطه نهضت سرنوشت به اول مجلس بمباران از بعد ما اگر

 یم تشکیل که دولتهایی. نیستند کاردانی های مجلس دارند، وجود که هایی مجلس رضاخان،

 عنام آن به ملی حاکمیت ما اصال و شوند می تشکیل انگلیس ی سفارتخانه در عمدتا شوند

 در و ست ای عده دست ای گوشه هر و است پاره تکه مملکت ندارد، وجود امنیت. نداریم

 داشته آرامتری زندگی که بودند آن دنبال به که مردمی بودند، امنیت دنبال به که مردمی نتیجه

 رسهمد باشد، امن هایشان جاده باشند، داشته آهن راه که بود این شان خواست که مردمی باشند،

 به اگر و دیدند رضاخان در دیدند، کسی چه در را خودشان قهرمان نهایت در باشند، داشته

 اج این بسیاری بحث جای چون گویم می نمونه عنوان به کنید، دقت شما زمان آن مطبوعات
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 او. است هبود دوره این در آزادی شعر ستایشگر بزرگترین بهار الشعرای ملک ویندگ می نیست،

 مجلس ی دوره در یعنی مشروطیت، ی دوره در ما نویسد، می سیاسی احزاب تاریخ در خود

 ایران در حکومت یک خواستیم می و داشت وجود دموکرات حزب که زمانی آن سوم، و دوم

 ها، نازی حکومت نوع از _ گوید می بعدها را این _ ما آرمانی حکومت بیاوریم، وجود به

 اهیمبخو ما اگر دلیل همین به و. است جامعه آن واقعیت این. است بوده آتاتورک و موسولینی

 حدودی ات مدنی اصطالح به های بخش در نهضت این کنیم، نگاه مشروطیت نهضت به منصفانه

 ار قضاییه قوه و دادگستری شما که نبود ساده رکا این. کرد دگرگون را ایران ی جامعه ی چهره

 روحانیت دست از را پرورش و آموزش شما که نبود ساده کار این. بگیرید روحانیون دست از

 .افتاد اتفاقات این و. کنید ایجاد جامعه در جدیدی سیستم و دربیاورید

 بینانه اقعو کنیم، بررسی را نهضت یا انقالب این ی مسئله بینانه واقع بخواهیم ما اگر بنابراین

 ما و شوند خوانده درست ها روایت شود، خوانده درست باید تاریخ که است این بر من اعتقاد

 جریانهای بین در ایران در امروز که آنچه. نکنیم منتقل دوره آن به را خود بعدی های ذهنیت

 و داوریها امروز هااین یعنی. است پس از تاریخ خواندن واقع در گذرد، می دینی روشنفکری

 وراند آن تاریخ برویم ما اگر که حالیکه در. کنند می تحمیل دوره آن به را خودشان های ذهنیت

 ودش گشوده ما برای هایی الیه شاید آنوقت کنیم، بررسی دوره آن فرهنگ و دوران آن زبان از را

 .کند متفاوت کامال هست که آنچه به نسبت را ما های دیدگاه که

 ماش نظر به. ايران در کنونی وضعيت به برگرديم کمی حاال آجودانی، آقای: وله دويچه

 مذهبی و سنتی ای جامعه هنوز آيا. ست ای جامعه چگونه خودش کل در ايران ی جامعه

 است؟

 برزخی ایران. مذهبی ی جامعه نه و ست سنتی ی جامعه نه که مطمئنم من. نه :آجودانی ماشااله

 ذهنیت با ولی کنیم، می زندگی مدرن جهان در اکنون ما. مدرنیزم و سنت از ست دوزخی یا

 هایبخش که ست سرسختی مقاومت آن است، آشکار و واضح بسیار ایران در که آنچه. سنتی

 از که االن همین ما. نیست سنتی ی جامعه ایران بنابراین. دهد می انجام سنتی ذهنیت و سنتی
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 رایب. بینیم می جامعه در مختلف بخشهای در را مدرنیزم ابعاد کنیم، می صحبت ایران جامعه

 جودو راهی این از غیر و ست جهانی واقعیت اینکه برای ست، جهانی مدرنیزم تحلیل این اینکه

 و ندزن می پا و دست مدرنیزم و سنت برزخ در که کشورهایی سرنوشت دلیل همین به و ندارد

 .خواهد می متفاوتی نگاه و اردد متفاوتی تاریخ شود، روشن شان تکلیف باید

 سنت برزخ در ایران مانند کشورهایی که ست شرایطی واقع در که را بحرانی شرایط این باید ما

 کنیم تفسیر ار مشکالتشان بتوانیم تا بیابیم ای تازه بیان آنها برای زنند، می پا و دست مدرنیزم و

 این ها فتر برون راههای از یکی من اعتقاد به. کنیم پیدا قضایا این از رفتی برون راه بتوانیم تا

. افتاد اتفاق ما تجدد همین در است، آمده پیش سنت مورد در که ای بدفهمی بزرگترین که است

. گرفت را سمتی یک کسی هر. شد خوانده پاره تکه ایران تاریخ که بود ما تجدد در یعنی

 ایران تاریخ سراسر در و کردند قلمداد ستمشاهی تاریخ را ایران تاریخ تمام ما های مارکسیست

 طبقاتی نظر از خواستند یا و رفتند مزدک دنبال به یا و رفتند روستایی های نهضت دنبال به

 ودب سوسیالیستی ی جامعه یک ایجاد هم آرمانشان و کنند بررسی را ایران جامعه از بخشهایی

 ایران تاریخ سال 5۱۱۱ ما های یستناسیونال. دارد مناسبتی چه ایران با نبود معلوم اصال که

 شکوهمند لاص به آن راس در و باستان ایران به چسبیدند فقط و گذاشتند کنار کلی به را اسالمی

 و رفتندگ نادیده را ما باستانی ایران و باستانی تاریخ ما مذهبیون. ساسانی حکومت درخشان و

 .ادندد اهمیت اسالمی دوران از شهاییبخ به مختلف مقاطع در و پرداختند اسالمی دوران به فقط

 نگاه یک ایم نتوانسته ما هنوز. داریم تاریخمان به نسبت ای پاره تکه وجدان که هستیم ملتی ما

 به و یمبیاور وجود به را بنگرد امروز به تا باستان ایران از را، ایران تاریخی استمرار که معتدل

 یم،بکن نقد را خودمان های بدفهمی و بکنیم نقد را خودمان تجدد این نتوانیم اگر دلیل همین

 آغاز سنت نقد با تجدد غرب در که است درست این. بازگذاریم سنت نقد بر را راه توانیم نمی

 روشن و باز تجدد که باشد این امکان اگر ایران، مانند کشورهایی در دارم اعتقاد من ولی. شد

 ختاری این اینکه برای. گردد آغاز باید ما مریز و کژدار تجدد همین نقد با اول ی درجه در شود،

 دجدی تمدن با ما برخورد درون از بلکه نیامده، بیرون ما سنت درون از و است جدید تاریخ ما
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 یتاهم بیشتر که آنچه ایران، مانند کشورهایی در من ی عقیده به که اینجاست و آمده بیرون

 سنتی نقد بر کرد باز را راه باید تجدد این نقد با بعد و است مریز و کژدار تجدد نقد همین دارد

 ار سیاسی و نظامی قدرت بلکه دارد، حضور تنها نه امروز متأسفانه و دارد حضور همچنان که

 .دارد اختیار در هم

 تنخس که معتقدند ايران امروز دينی روشنفکران دارم اطالع من که آنجايی تا: وله دويچه

 جامعه همين از برخاسته ما که آنجا از که معتقدند آنها. تجدد قدن بعد و کرد سنت نقد بايد

 آن توانيم یم بهتر خاطر همين به و شناسيم می بهتر را دين بنابراين هستيم، مذهبی و سنتی

 روطهمش ی پروژه خواهيم می بدينگونه و عرفی روشنفکران ی انديشه نه و کنيم اصالح را

 است؟ بينانه واقع نظر ينا کنيد می فکر آيا. دهيم ادامه را

 تیم،هس مذهبی روشنفکران ما چون که کنند می مطرح افراد این که بحثی این :آجودانی ماشااله

 یعنی. هیدد انجام و بفرمایید که است اینطور واقعا اگر خوب کنیم، سنت نقد بهتر توانیم می ما

 این کنند،ب مذهبی روشنفکران باید فقط را سنت نقد که تفکر ی نحوه این واقع در که، این فهم

 رد فرد. دارد عمومی _ فرهنگی ی جنبه جامعه یک در نقد. غلط اساس از ست تفکری تفکر،

 در تواند می زمانی آن سنت نقد. نیستند مهم آن در فرد شخصی معتقدات ندارد، اهمیت آن

 سنت این نندبتوا جامعه مختلف بخشهای ی همه در بنیادی طور به که بگیرد شکل ما ی جامعه

 که ییحرفها این. کنند نقد را سنت این بخواهند مذهبی روشنفکر چهارتا اینکه نه. کنند نقد را

 .است قضایا بدفهمی اصال من اعتقاد به عمدتا زنند، می افراد این

 خود او. کند می حمل خود با را تناقضی مذهبی اصطالح به روشنفکر این همه، از مهمتر

 تجدد محصول کند می که هایی صحبت با او خود. است سنت و ددتج برزخ همین محصول

 و آشکار بیان نتواند اگر و کند روشن تجدد این با را خود تکلیف باید اول او خود و است

 زا من که غلطند می ای قضیه همان ی چنبره در آنها دوباره باشد، داشته تجدد این از روشنی

. هستیم دادن تقلیل حال در مرتب ما. کردم یاد ایران ی ساله 51۱ تاریخ در تقلیل عنوان به آن

 عدب. مدنی ی جامعه است، گفته اول خاتمی آقای. است آن ی نمونه خاتمی آقای کنید، مشاهده



۵8 

 

 ی جامعه از من منظور گفت کردند، برخورد او با و آوردند فشار او به روحانیون که مدتی از

 رنق پایان در روشنفکر یک آدمی، یک است ممکن دنیا کجای آخر. ست النبی مدینته مدنی،

 است این معنایش. است النبی مدینته مدنی، ی جامعه بگوید، یکم و بیست قرن اوایل و بیستم

 و نیست بردار تعارف این. را مدنی ی جامعه نه شناسد، می درست را النبی مدینه نه ایشان که

 با ار خود سر خواهیم می کی تا. برسانیم یرانا جامعه وجدان به بلند صدای با را اینها باید ما

 ایران در امروز که حرفهایی یا. است النبی مدینته همان مدنی جامعه که بگذاریم کاله حرفها این

 عهجام بنیاد نه دارد، جهان در تاریخی بنیاد نه این دینی، دموکراسی عنوان تحت شود می زده

 .دارد شناختی

 نقد اب و برخاست دینی سنت درون از جدید ی اندیشه که ستا درست غرب در نشود، اشتباه

 و نتس برزخ در که ما مثل کشورهایی سرنوشت الزاما که نیست این معنایش ولی دینی، سنت

 یابد، می جهان در حقوقی بیان تجدد که کنیم می زندگی دنیایی در و کنیم می زندگی مدرنیزم

 بتوانیم ات کنیم نقد ها غربی ی شیوه به را سنت اول از برویم و برگردیم راه همان از بتوانیم باز

 واهیدبخ شما هواپیما، اختراع و هواپیما عصر در که است این مثل درست این. برسیم تجدد به

 بنیاد و تاریخی بنیاد تناقضات این معتقدم من که است همین. کنید اختراع را دوچرخه دوباره

 جددت محصول را دینی روشنفکران همین من چون را، تجدد همین نتوانیم ما اگر و دارد فرهنگی

 م،کنی نقد را تجدد این نتوانیم اگر دانم، می خودمان متناقض تجدد محصول دانم، می خودمان

 با باید نتس به نسبت ما نقد مبنای یا ایران تاریخ به نسبت ما نقد مبنای و رسیم نمی جایی به

 ایبر یا شود آشکار ما ملت برای تجدد در ما های فهمیبد این تا بشود همراه تجدد نقد همین

 مدرن ایدنی در را سنت جایگاه که کند پیدا ای تازه راه بتواند تا بشود آشکار ما فکری ی جامعه

 .کند مشخص

 قانونمند ی جامعه یک در معتقدم من. هستم مردم این اعتقادات ضد نه و هستم دین ضد نه من

 کشاندن و قدسی و معنوی ست امری دین. شود می مشخص شجایگاه امروز از بهتر دین

 بیمارگونه ی پدیده خودش انقالبی و سیاسی مسایل دنیای به و سیاست دنیای به دین ی مسئله
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 عنوان به را دین هرگز سنت در یعنی. نداریم را چیزهایی چنین سنت در ما. است ما تجدد ی

 است دهبو کم بسیار کردند اگر یا نکردند زاریاب ی استفاده آن از اجتماعی _ سیاسی عامل یک

 اه این و. کنیم می سیاسی و ابزاری ی استفاده طور این دین از ما که ماست تجدد در این و

 .ندگیر قرار بررسی و نقد مورد بنیادی و اصولی طور به باید که است ما تجدد های بیماری

 .پذيرفتيد گفتگو اين برای را ما دعوت اينکه از متشکرم آجودانی آقای: وله دويچه

 .متشکرم بسیار شما از هم من :آجودانی ماشاءاله
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 (1ایران ) معاصر تاریخ انتقادی بازخوانی مفاهیم، چیستی
 

 محسوب فکرروشن تا کند گیری موضع قدرت برابر در باید حتماً که نیست این روشنفکر تعریف

 و ازدس می آشنا تازه مسائل با را خود ی جامعه ،پرسشگری با که است کسی روشنفکر. شود

 .آورد وجود به جامعه در را انتقادی تفکر خود های نقادی با کند، می سعی

 سال 5۸۱ از بیش قدمتی که است جدید و تاریخی ی پدیده یک ایران در روشنفکر مفهوم •

 ظایفیو که دارد سروکار لینس با و گیرد می پا ایران در خواهی قانون نهضت با مفهوم این. ندارد

 در و دارد جدیدی های اندیشه و ها مایه و است قائل خود برای جامعه در تحوالتی ایجاد برای

 ونبر راه تا است اش جامعه موجودِ سیاسی فضای و تاریخ از ای تازه درک دنبال به حقیقت

 سخن نآ از ایران در ما که روشنفکری معنا بدین. دهد ارائه آنست، گرفتار که وضعیتی از رفت

 .اجتماعی مصلح قالبِ در است روشنفکری گوئیم، می

 مچنانه تحوالت این و کرده پیدا تحوالتی پدیده این و است جدید ی پدیده یک روشنفکری •

 بیشتر ده،ش بسته سیاست با ایران در روشنفکری ی نطفه. آنیم شاهد ما که امروز به تا دارد ادامه

...  .اند گرفته وام جامعه کردن متحول و رهایی برای را غربی های ندیشها ایرانی، روشنفکران

 تماعیاج مصلح یک نقش بیشتر و داده قرار روز سیاسی مقاصد اختیار در را ها اندیشه این آنها

 به ستقلم تفکر از و اندیشیدن تا دارد بیشتری بار زدگی سیاست آنان کار در. اند کرده بازی را

 ،است دور به روزمره مسائل های بغض و حب از و اندیشد می مسائل سر بر که انسانی عنوان

 سائلم و سیاست با است هنوز که هنوز ایرانی روشنفکر ی شاخصه مهمِ بخش. نیست خبری

 .دارد ای گسترده خیلی نزدیکی روز

 غازآ ایرانی ی جامعه در اندیشیدن در ای تازه تحول که هستیم این شاهد امروزه خوشبختانه •

 ،فرهنگی فضای بر که مسلمی مفروضات و ایدئولوژیک های چارچوب از رها که کسانی شده،

 .اندیشند می و کنند می فکر ایران مسائل به دارند است، غالب جهان اجتماعی و سیاسی
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 جدید مفاهیم با ما که است درست. دارد سروکار عقالنی ی اندیشه و تفکر با مدرنیته بنیاد •

 ندرو در ما. است راه سر بر مشکالتی اما کنیم، می ایران وارد را مفاهیم این و مشوی می آشنا

 خود اینبنابر. کنیم می نگاه مفاهیم این به دیگری فرهنگ درون از و ایم نزیسته غربی فرهنگ

 سویی از و کند می پیدا تقلیل شناسیم، می که آشناتری مفاهیم به ما ذهن در مفاهیم این خود به

 وادار را ما جامعه، مشکالت کنیم، مطرح جامعه در را مفاهیم این خواهیم می که گامیهن دیگر

 با .بدهیم هم تعمدی تقلیل را آنها اجتماعی، مسائل با مفاهیم این سازگاری برای که کند می

 گارین تاریخ جدید، انتقادی تفکر همین. دید توان می ایران در را مدرنیته تاثیر...  اینها ی همه

 در تهمدرنی های تکان تاثیر همه اینها تئاتر، و سینما جدید، شعر جدید، نویسی داستان ید،جد

 رد،ک پیدا اهمیت بنیادی طور به ایران در که چیزی آن که کنیم دقت باید اما. ماست ی جامعه

 .است مدرنیزاسیون

 رمحو در بیشتر تالشش گرفت، شکل ایران در سو این به مشروطه از که مدرنی ی جامعه •

 ی هجامع من، باور به گرفت شکل ایران در که مدرنیزاسیونی همین و بود ایران مدرنیزاسیون

 آن از تجدّد نام با ما که کرد دیگر تاریخی ی مرحله یک وارد تاریخی مرحله یک از را ایران

 .مریضش و دار کج دستاوردهای ی همه با زنیم، می حرف

*** 

 .باشد شده انتقادی بازخوانیِ آن از که ای گذشته ویژه به ".است آینده راه چراغ گذشته،"

 نقشِ نقد صرفِ را خود کوشش ی همه که است مورخانی دست آن از "آجودانی ماشااهلل"

 .بگشاید ای دریچه بست، بن این از تا است کرده ایران تجدّد تاریخ در روشنفکران

 در تهران دانشگاه در را خود گاهیدانش تحصیالت. شد متولد آمل در 59۲3 سال در آجودانی

 یافتدر دانشگاه همین از نیز را خود دکترای و رساند پایان به فارسی ادبیات و زبان ی رشته

 اتادبی و زبان گروه مربی و اصفهان دانشگاه علمی هیات عضو سال هفت به نزدیک وی. کرد

 زنده با شهر این در و رفته لندن به( 53۷۸ ژانویه) 59۳1 بهمن در آجودانی. است بوده فارسی
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 ردک همکاری مجله آن انتشار در کتاب فصل ی مجله ناشر و مسئول مدیر محجوبی منوچهر یاد

 ی کتابخانه" سرپرست اکنون هم وی. گرفت عهده به را نشریه آن سردبیری آغاز همان از و

 .است لندن در "ایرانی مطالعات

 هک چند هر. شود می محسوب اتفاق ایران، یروشنفکر فضای در آجودانی های کتاب انتشار

 خویش برای روحی و جسمی فراوان مشکالت ایجاد را ها کتاب این چاپ خاصیت تنها خود،

 .داند می

 ادب و شعر در دفتری تجدّد، یا مرگ یا" ،"ایرانی ی مشروطه" های نام به کتاب سه تاکنون او از

 تقبالِاس مورد او های کتاب آنچنان و شده تشرمن "ناسیونالیسم و کور بوف هدایت،" و "مشروطه

 درسی هفتم چاپ به وی "ایرانی ی مشروطه" سال، دو عرض در که گرفته قرار ایرانی ی جامعه

 وبیخ کتابِ اگر است، کتابخوانی ی جامعه ایران، ی جامعه که کرد تقویت من در را باور این و

 !شود منتشر

 های دیدگاه و اند پرداخته آجودانی های کتاب رسیبر و نقد به نظرانی صاحب مدت این در

 نامه صلف در "تجدّد ای رگم ای" کتابِ ی باره در "متینی جالل دکتر" مثالً. اند داشته بیان را خود

 ایه بخش در بلکه ،... مفصل مقدمه در فقط نه کتاب، یخواننده: »نویسد می ایرانشناسی ی

 با هک شودمی آشنا مشروطه دوره نویسـندگان و شاعران بارهدر جدید آراء با نیز کتاب مختلـف

. است تمتفاو کامالً است...  مکررات تکرار و اندگفته دیگران حال به تا که مطالبی از بسیاری

 .«خواند فرصت سر از و دقت با باید را کتاب

: است هنوشت نچنی "ایرانی ی مشروطه" ی درباره ایرانشناسی در نیز "یارشاطر احسان پروفسور"

 عاصرم دوران در را ایران اساسی و عمیق مشکل کتاب این مانند که شناسمنمی را کتابی هیچ من»

 تمدن صولا تباین و باشد کرده آشکار درستی به اقتصادی و صنعتی و علمی پیشرفت برای

 ابکت یک مبخواه امروز اگر. باشد داده دست به ما سنّتی های آیین و ذهنی عادات با را غربی

 ایرانی همشروط کتاب همین کنم توصیه کتب سایر بر مقدم مشروطیت تاریخ درباره را فارسی

 مشروطه ینا گرفتن شکل کیفیت روشنگر دیگری کتاب هر از بیش را آن که است آجودانی دکتر
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 آن پیشینه و مشروطه جنبش دوران اصیل آثار در سیری شامل و آن خاص هوای و آب و

 .«دانممی

 و کور بوف هدایت،" نام به آجودانی دیگر کتاب ی درباره نیز "الهی صدرالدین دکتر"

 و کور وفب به که باب آن از نه خواند باید را آجودانی دکتر کتاب: »نوشته چنین "ناسیونالیسم

 را نتحسی درخور ای وظیفه افتاده تک جزیره این که باب این از بلکه است پرداخته هدایت

 ایدش و نمایاند می ما خود به راست را ما نقش که گرفته ما روی پیش ای آینه است، دهدا انجام

 کستنش خود به شود منجر شکستن آینه به همیشه مثل که آن جای به نمودن راست نقش این که

 .«بینجامد ما

 تواریاس و گرمی و شد انجام پائیزی سرد شب نیمه یک در تلفنی صورت به گو و گفت این

 .برد میان از را تلفنی گوی و گفت یک های ضعف که بود آنچنان آجودانی کترد سخن

 امرداد ۲۱ یکشنبه) امروز شهروند نامه هفته 1۷ ی شماره در گو و گفت این از هائی بخش

 اریخت ی درباره" آجودانی دکتر با را ما گوی و گفت کاملِ متنِ زیر در. است شده منتشر( 59۷۸

 .خوانید می "تجدّد و معاصر روشنفکریِ نقد مشروطه، نگاری،

 

 انخوانندگ برای را هايتان کتاب کليدی مفاهيم مايلم گو، و گفت آغاز در - لقمان مسعود

 ويمانگ و گفت ها، بدفهمی از دور به و ذهنی روشنِ ی زمينه پيش يک با تا کنيد، روشن ما

 .يابد ادامه

 اريخت در تجدّد و مدرنيته چون مفاهيمی و کيست؟ روشنفکر شما نظر به! آجودانی دکتر

 دارند؟ ای معنايی بار چه معاصر، ايران

 یقدمت که است جدید و تاریخی ی پدیده یک ایران در روشنفکر مفهوم - آجودانی ماشااهلل

 نسلی با و گیرد می پا ایران در خواهی قانون نهضت با مفهوم این. ندارد سال 5۸۱ از بیش
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 یشهاند و ها مایه و است قائل خود برای جامعه در تحوالتی ایجاد برای فیوظای که دارد سروکار

 جامعه موجودِ سیاسی فضای و تاریخ از ای تازه درک دنبال به حقیقت در و دارد جدیدی های

 ما که یروشنفکر معنا بدین. دهد ارائه آنست، گرفتار که وضعیتی از رفت برون راه تا است اش

 ستهبرج فیلسوف. اجتماعی مصلح قالبِ در است روشنفکری گوئیم، می سخن آن از ایران در

 ی دسته دو به را روشنفکران( Isaiah Berlin: 53۱3-533۸) "برلین آیزایا" انگلیسی ی

 یتاریخ های ریشه و تفاوت و کند می تقسیم "انتلکتوئل" و( Intelligentsia) "اینتلیجنسیا"

 هب روسیه فکری های جریان مورد در را مفهوم این برلین آیزایا. کند می بیان را مفهوم دو این

 .تاس تامل قابل نیز ما تاریخ ی درباره کند، می مطرح او که مفاهیمی این ولی گیرد می کار

 که شد یم گفته کسی به روسی فرهنگ در واژه این. است روسی مفهوم و واژه یک اینتلیجنسیا

 و ردندا مسائل سر بر مستقلی تفکر و دیشهان خودش، از حال عین در و است کرده تحصیل

 تحول ادایج برای دیگران های اندیشه از و کند استفاده دیگران تفکر از کند می سعی بیشتر

 خودش پیشِ از که است کسی انتلکتوئل ولی. گیرد بهره خویش ی جامعه در بنیادی و اساسی

 دگرگونی ایبر اینتلیجنسیا که یحال در کند، می تفکر مسائل سر بر و دارد مستقلی ی اندیشه

 ی همه به برلین دلیل همین به. پردازد می دیگران های اندیشه مصرف و جذب به اش جامعه

 در عموضو این به من. دهد می اینتلیجنسیا لقب کردند، می سیاسی کار روسیه در که افرادی

 .ام کرده اشاره "تجدّد یا مرگ یا" کتابِ ی مقدمه

 طریق از تا دارد نیاز سیاسی هدفمندِ ادبیاتِ به او. کند می ابزاری ی استفاده بیاتاد از اینتلیجنسیا

 یعنی گروه این شاخص و واقعی اعضای جهت همین به و. کند ایجاد سیاسی تحول یک آن

 وسیه،ر انقالب پیشتازان و گرا اجتماع شاعران سیاسی، های جزوه نویسندگانِ کوشندگان، گروه

 ایه اعتراض برای ای وسیله عنوان به ادبیات از آگاهانه کامالً که بودند ای سیاسی متفکران

 مشروطه انقالب ی دوره در عیناً را وضعیت همین ما. کردند می استفاده سیاسی – اجتماعی

 نآ خواهند می و گیرند می غرب از را هایی اندیشه آنها که کنیم می برخورد کسانی با ما. داریم

 یاتادب با برخوردشان و دهند اشاعه و گسترش و کنند بازتولید ایران ی عهجام در را ها اندیشه
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 در را ها اندیشه نوع این تا کنند می استفاده ادبیات از یعنی ابزاری، است برخوردی بیشتر هم

 وشنفکرر تعریف من اعتقاد به کنیم، نگاه زاویه این از اگر حتّی بنابراین. کنند منعکس جامعه

 .است تاریخی تعریف یک بلکه نیست، ذاتی تعریف یک دیگر

 غربی ایه اندیشه با اینها که شود می آغاز روشنفکری از هایی جریان با ایران روشنفکری تاریخ

 شانخود ی جامعه به نسبت آن براساس کنند می سعی و جذب را ها اندیشه این شوند، می آشنا

 به رمتفک روشنفکر، این الزاماً نابراینب. ببرند پیش جامعه در را خود اهداف و کنند اظهارنظر

 .نیست باشد، نظریه صاحب خودش پیش از اینکه معنای

 نامید، فکرروشن توان می را آخوندزاده فتحعلی میرزا کنیم، نگاه بخواهیم انتلکتوئل معنای در اگر

 واننع به خودش پیش در یعنی است، ایران فرهنگ و تاریخ ی درباره نظریاتی دارای او که چرا

 و رفتگ بهره غربی های اندیشه از او که است درست. است اندیشیده مسائل سر بر متفکر یک

 رایب و برد کار به هم اجتماعی تحوالت خدمت در اینتلیجنسیا یک مانند به را ها اندیشه این

 از او که آنجایی از اما کرد، سیاسی های فعالیت ایران تجدّد و خواهی قانون نهضت دگرگونی

 به و است مدون ما برای ها اندیشه این امروزه و داشت مستقلی های اندیشه خودش، شپی

 انتو می هم اغماض کمی با. کرد یاد انتلکتوئل یک عنوان به او از توان می رسیده، ما دست

 ار دیگران ولی. گذاشت ردیف این در هم را اسدآبادی الدین سیدجمال و کرمانی آقاخان میرزا

 می تزریق جامعه هب و گیرند می را تفکر که کسانی یعنی کرد، خطاب اینتلیجنسیا توان می بیشتر

 ایرانی، تِمارکسیس روشنفکرانِ بین ما. داشتیم ایران در که هایی مارکسیست ی همه بمانند کنند،

 مسائل ،ایران تاریخ از تحلیلی هایش دیدگاه براساس خودش که متفکری یعنی نداریم، متفکر

 وضعیتش که هم راست. باشد داشته ایرانی انسان سرنوشت و ما فرهنگی تتحوال ایران،

 .است مشخص

 ی پدیده یشترب افتد می اتفاق ایران در که آنچه کنیم، نگاه برلینی آیزایا دیدگاه با اگر بنابراین

 ی جامعه یک ما نکهای خاطر به ما اینتلیجنسیای این کنید باور ولی. انتلکتوئل تا اینتلیجنسیاست
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 دستاوردها وسیهر اینتلیجنسیای. نیست روسیه اینتلیجنسیای با قیاس قابل اصالً بودیم، مانده عقب

 .داشت تری گسترده های فعالیت و

 ايران، در مارکسيستی جريان سرجنبان عنوان به طبری احسان آيا نمونه، عنوان به - لقمان

 اينتليجنسياست؟ يک

 یم،بنگر برلین دیدِ از مثالً نظری، بخواهیم چه و نیمک نگاه تاریخی بخواهیم چه - آجودانی

 چارچوب آن که برآنست و آید می ایدئولوژی یک درون از طبری احسان های نوشته

 یک چراکه نیست اندیشمند و متفکر خود دهد، تطبیق ما فرهنگ و تاریخ با را ایدئولوژیک

 و اریخت با آنها تطبیق پی در و گیرد می غرض دیگر جایی از را سیاسی ی نظریه یا اندیشه

 .کند می تائید را آن هم تاریخ نیست، نظر یک فقط این و آید می بر ایران فرهنگ

 پدیده یک ریروشنفک که بگویم باید شما پیشینِ پرسشِ به پاسخ در بندی جمع یک در بنابراین

 که امروز به تا ددار ادامه همچنان تحوالت این و کرده پیدا تحوالتی پدیده این و است جدید ی

 یرانی،ا روشنفکران بیشتر شده، بسته سیاست با ایران در روشنفکری ی نطفه. آنیم شاهد ما

 ثنااست یک طبری پس. اند گرفته وام جامعه کردن متحول و رهایی برای را غربی های اندیشه

 در را ها هاندیش این آنها. بودند چنین این بیشتر راست تا گرفته چپ از ما روشنفکران. نیست

 کار در. دان کرده بازی را اجتماعی مصلح یک نقش بیشتر و داده قرار روز سیاسی مقاصد اختیار

 سر بر که یانسان عنوان به مستقل تفکر از و اندیشیدن تا دارد بیشتری بار زدگی سیاست آنان

 همِم بخش. نیست خبری است، دور به روزمره مسائل های بغض و حب از و اندیشد می مسائل

 ستردهگ خیلی نزدیکی روز مسائل و سیاست با است هنوز که هنوز ایرانی روشنفکر ی شاخصه

 .دارد ای

 سر رب مستقل طور به و خود پیش از متفکر، ایرانیان، عنوان به خودمان ایم نتوانسته هنوز ما

 شعر، یعنی بشری فرهنگِ میراث بزرگترین از یکی نمونه برای. بیاندیشیم فرهنگمان و تاریخ

 ی جلوه ترین مهم بگوید که بخواهد ملّتی یک اگر و است ایرانی فرهنگِ بارز ی مشخصه



67 

 

 نیادهایب ایم، نتوانسته ما که کنید نگاه شما ولی. هستیم ایرانیان ما است، من شعرِ من، فرهنگ

 بنیاد ان،خودم ادبی تحوالت درک برای ایم نتوانسته حتّی و کنیم ریزی پی ایران در را شعر نقد

 هک این خالصه و است جامعه این مشکالت اینها ی همه. کنیم خلق شعر و ادبی نقد در ای تازه

 تقسیم من حتّی و ندارد بکند، نباید را کار آن و بکند باید را کار این که ذاتی تعریف روشنفکر،

 نمی رسا خیلی تاریخی لحاظ از دارد، فلسفی بنیاد قضایا به نگاهش که را برلین آیزایا بندی

 ار نکاتی ما به و کند مشخص را مفاهیم تواند می تاریخی لحاظ از ای اندازه تا اگرچه بینم،

 .دهد نشان خودمان ی جامعه به نسبت

 درتق برابر در امتناع با روشنفکری، آيا کجاست؟ قدرت و روشنفکری ميان مرز - لقمان

 امتناع ی جبهه هب نپيوستن سبب به ریخانل ناتل پرويز دکتر آيا مثالً يابد؟ می معنا که است

 شود؟ می محسوب روشنفکر باز قدرت، از

 بدانیم، روشنفکری تاریخی و اصلی ی شاخصه را نقادی و پرسشگری اگر ما - آجودانی

 کرروشنف تعریف. دهد انجام را اش وظیفه باشد، ایستاده که جایی هر در تواند می روشنفکر

 روشنفکر .شود محسوب روشنفکر تا کند گیری موضع قدرت بربرا در باید حتماً که نیست این

 با ند،ک می سعی و سازد می آشنا تازه مسائل با را خود ی جامعه پرسشگری، با که است کسی

 .آورد وجود به جامعه در را انتقادی تفکر خود های نقادی

 کرروشنف الحاصط به صدها به را خانلری مانند به نوآوری پژوهشگر من که است این واقعیت

. همد می ترجیح نکردند، هم فکری و فرهنگی اساسی کار هیچ و نبودند حکومت خدمت در که

 ابلق اصالً کرد، ما ی جامعه در ادبی تفکر رشد و فارسی زبان فرهنگ، به خانلری که خدمتی

 .نیست ما ی جامعه ی خوانده روشنفکر خود روشنفکران از ای پاره کارهای با قیاس

 دهيد، ریبيشت عينيت کرديم، مطرح روشنفکری درباب که بحثی به بخواهيد اگر - لقمان

 بريد؟ می امن راستين انتلکتوئل يک عنوان به ايران روشنفکری تاريخ در کسانی چه از شما
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 ی جامعه در اندیشیدن در ای تازه تحول که هستیم این شاهد امروزه خوشبختانه - آجودانی

 ایفض بر که مسلمی مفروضات و ایدئولوژیک های چارچوب از رها هک کسانی شده، آغاز ایرانی

 .ندیشندا می و کنند می فکر ایران مسائل به دارند است، غالب جهان اجتماعی و سیاسی فرهنگی،

 هک است ایرانی یک او. است "دوستدار آرامش" کرده آغاز را تالشی چنین که بارز نمونه یک

 سیاسا های پرسش تر، مهم و کند می تفکر و اندیشد می خودش فرهنگ و تاریخ به نسبت

 برخی و باشیم مخالف او های دیدگاه از ای پاره با شما و من است ممکن. کند می مطرح

 شتهنو و اندیشد می ایران مسائل سر بر خودش که است ای ایرانی اما نپسندیم، را نظریاتش

 هم هب را آنها و بگیرد آنجا از دیگری چیزِ و اینجا از چیزی یک که معنا بدین پاره، تکه هایش

 .ببرم امن آخوندزاده فتحعلی میرزا از باید هم تجدّدمان سرآغاز روشنفکران از. نیست کند، وصله

 عنام چگونه ايران تاريخ در شما را مفاهيم اين. تجدّد و مدرنيزاسيون مدرنيته، اما - لقمان

 کنيد؟ می

 خواهیمن چه و بخواهیم چه و هستیم مدرنیته جهانی ی تجربه از بخشی ما ببینید، - آجودانی

 مانگ من. کنیم می برقرار ارتباط پروسه این با هم ما و شود می وارد ما بر جهانی ی مدرنیته

 ی بهتجر ما و است گذاشته ایران ی جامعه در هایی شیوه به را خود تاثیر مدرنیته که کنم می

 ویسی،ن داستان جدید ساختارهای با طریق این از ما. ینیمب می ایران در را مدرنیته از هایی بخش

 همین از و مشدی آشنا...  و ادبیات زبان، هستی، به متفاوت نگاه ی شیوه و نقد نویسی، نمایشنامه

 ظرن در را نیما اگر مثال، عنوان به. شد ایران وارد شعر از جدیدی مفهوم بنگریم که هم دیدگاه

 سانیان جدید های تجربه مستقیماً خواهد می که نگاهی. است یتهمدرن نگاه حاصل او بگیریم،

 خاصی اثیرت مدرنیته من اعتقاد به بنابراین. کند بیان شعر در جهان و انسان طبیعت، به نسبت را

 نهمچنی. است گذاشته نقد و شعر تاریخ، فرهنگ، ادبیات، به نگاه ی نحوه ایجاد در ایران در

 و زهاخی و افت ما. گرفت انجام غرب در که نیست چیزی آن ناًعی تجربه این که است طبیعی

 .داریم و داشته را خودمان خاصّ مشکالت
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 آشنا دیدج مفاهیم با ما که است درست. دارد سروکار عقالنی ی اندیشه و تفکر با مدرنیته بنیاد

 نگفره درون رد ما. است راه سر بر مشکالتی اما کنیم، می ایران وارد را مفاهیم این و شویم می

 خود به خود بنابراین. کنیم می نگاه مفاهیم این به دیگری فرهنگ درون از و ایم نزیسته غربی

 دیگر یسوی از و کند می پیدا تقلیل شناسیم، می که آشناتری مفاهیم به ما ذهن در مفاهیم این

 می وادار را ما جامعه، مشکالت کنیم، مطرح جامعه در را مفاهیم این خواهیم می که هنگامی

 همه اب. بدهیم هم تعمدی تقلیل را آنها اجتماعی، مسائل با مفاهیم این سازگاری برای که کند

 جدید، ادیانتق تفکر همین. دید توان می ایران در را مدرنیته تاثیر که کنم می تکرار باز اینها، ی

 های کانت تاثیر همه ااینه تئاتر، و سینما جدید، شعر جدید، نویسی داستان جدید، نگاری تاریخ

 میتاه بنیادی طور به ایران در که چیزی آن که کنیم دقت باید اما. ماست ی جامعه در مدرنیته

 که ینیمب می کنیم، می نگاه غرب در واقعی تحوالت به که هنگامی. است مدرنیزاسیون کرد، پیدا

 یم تحول و روند می پیش هم موازات به ایندو. اند سکه یک روی دو مدرنیزاسیون و مدرنیته

 خرد نایمب بر و کند نگاه عقالنی را جهان تا است برآن و است مدرنیته محور که اندیشه و یابند

 دهد، مفهوم و معنا عقل، ی سیطره زیر در را خود دستاوردهای و بیاندیشد جهان به نسبت

 گرگوند را ما فکر ساسیا بنیادهای که ندارد را این توانایی اما. شود می پدیدار ایران در کمابیش

 کامالً خودش سنتی تاریخی فضای از را ما ی جامعه که نیست ای اندازه به سهمش بنابراین. کند

 .هستیم مدرنیته و سنّت درگیر همواره من، نظر به هم دلیل همین به و کند دور

. تگرف صورت مهمی تحول که بینیم می کنیم، نگاه مشروطه ی دوره به زاویه این از اگر حال

 فضای رد ایرانی روشنفکران توسط اساسی طور به که آنچه ولی. شدیم آشنا جدید مفاهیم با ما

 یاد آنها زا مدرنیزاسیون عنوان تحت ما که بود هایی بهره بیشتر شد، جلب ایران روزِ آن سیاسی

 تماعی،اج مدنی، نهادهای پارلمان، دادگستری، آهن، راه جدید، مدارس ایجاد: مانند. کنیم می

 دقت اگر شما. بودیم ها خواست این جوی و جست در مشروطه انقالب در ما...  و سیاسی

 "رالدّولهمستشا". گردد می بر شاه ناصرالدین ی دوره به آهن راه ایجاد خواست که بینید می کنید،

 آهن راه ما اگر که کرد می استدالل اینچنین او. دارد ایران در آهن راه ایجاد برای رساله چندین
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 ارهچ اینگونه حتّی و شود می دگرگون جامعه فضای و متحول جامعه اقتصاد باشیم، داشته

 این هک بگوئیم مردم به و بکشیم مشهد به تهران از آهن راه ما مثالً اگر که کرد می هم اندیشی

 شیبخ اینها. شود می واقع روحانیون و مردم قبول مورد خُب کند، می تسهیل را مسلمین زیارت

 یخردورز عقالنیت، منبای بر دستاوردی تجدّد،. است ایران در تجدّد ی اندیشه های خواست از

 و کند حاکم مردم اجتماعی و سیاسی روابط بر را عقالنیت خواست می که بود محوری خرد و

 ی درباره وقتی من اما. آورد وجود به غرب تاریخ در نیز را انگیزی شگفت تحول نتیجه، در

 چشمی گوشه ولی است، مدرنیزاسیون عمدتاً من منظور برم، می کار به را تجدّد ی اژهو ایران

 ناگزیر به را تجدّد ی کلمه ما که ماست فهم مشکالتِ از هم این. دارم هم مدرنیته مفهوم به

 نوع این. مدرنیزاسیون معنای هم و بدهد مدرنیته معنای هم که ایم برده و بریم می کار به طوری

 باید اشم پرسش بندی جمع در پس. هست نیز ما مشکالت افشاگر تاریخی لحاظ به هاکاربرد

 رد بیشتر تالشش گرفت، شکل ایران در سو این به مشروطه از که مدرنی ی جامعه بگویم؛

 جامعه ،من باور به گرفت شکل ایران در که مدرنیزاسیونی همین و بود ایران مدرنیزاسیون محور

 نآ از تجدّد نام با ما که کرد دیگر تاریخی ی مرحله یک وارد تاریخی حلهمر یک از را ایران ی

 .مریضش و دار کج دستاوردهای ی همه با زنیم، می حرف

 ايران اشغال و ۰۲۳۱ شهريور مثالً تاريخی، های بدبياری دچار اگر ما شما نظر به - لقمان

 د؟ش می ختم هم مدرنيته به مدرنيزاسيون تفکر آن آيا شديم، نمی

 تاریخ لتحلی به توان نمی "اگرها" با و. شود می محسوب تاریخ افتاده اتفاق که آنچه - آجودانی

 اتفاق که زنیم می حرف ای گذشته از حقیقت در گوئیم می سخن تاریخ از که هنگامی. نشست

 که نیمک بررسی باید ما. است اتفاق این تحلیل مسئله، ترین مهم من ی عقیده به. است افتاده

 آگاهی به را موضوع این و کنیم تحلیل و بفهمیم درست را این اگر ما. شد جوری این چرا

 رستد های حرکت و تازه تحوالت برای زیربناهایی به کنیم، منتقل جامعه وجدان به و درآوریم

 .یابیم می دست تر،

 ... دارد ادامه
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 (2ست )گس نه استمراراست تاریخ ایران، تاریخ
 

 ترین اساسی آنوقت و دادند؟ تقلیل چرا پرسیم می آنی. دادند تقلیل را اهیممف ما روشنفکرانِ

 در ندرسک سدّ مانند به سیاسی و دینی استبداد دو چون دادند، تقلیل. نماید می چهره ما مسائل

 برابر در یاسیس و دینی استبداد سنّت ایستادگیِ این برای ما و بودند ایستاده ها اندیشه این برابر

 داریم آشکار شاهد و سند صدها مدرنیزاسیون، و همدرنیت

 (۲) ایران معاصر تاریخ انتقادی بازخوانی

 که است سال ۰۵۱ از بيش ايد، کرده اشاره بارها شما که همانگونه - لقمان مسعود

 فتر برون راه شما نظر به. گويند می سخن مفاهيم از مفاهيم، غياب در ايرانی روشنفکران

 ايران ونیکن فضای در روشنفکر کار اصالً و چيست؟ سردرگم کالف اين از ايرانی روشنفکر

 باشد؟ بايد چه

 ای نسخه و چیست موجود وضعیت از رفت برون راه دانم نمی واقعاً من - آجودانی ماشااهلل

 و ما ی جامعه جمعی عقل باید را آن باشد، راهی اگر من باور به ولی. ندارم پیچیدن برای نیز

 به و شیمبیاندی مسائل این سر بر باید ما یعنی. آوَرَد بدست یکدیگر کمک با ن،آ فکری موتور

 ناسیمبش را مسائل که شود می آغاز جا همین از اندیشیدن این از بخشی. کنیم پرسش جدی طور

 به ریفو های حل راه حتماً که نباشیم این بدنبال هم همیشه و کنیم فکر مشکالتمان سر بر و

 تالشِ ی نتیجه در باید باشد، هم هایی حلی راه اگر که برسیم باور این به ایدب ما. آوریم دست

 .شود حاصل جمعی

... و نقد قانون، آزادی، از مفاهیم غیاب در که است سال 51۱ ما که است این واقعیت متاسفانه

 زامرو به تا ولی. گفت سخن نقد از کتابش در آخوندزاده پیش، سال 51۱ مثالً. زنیم می حرف

 است کنمم. است نیفتاده جا ما تاریخی فرهنگِ در بنیادینش مفهوم در نقد و انتقادی ی اندیشه

 پرورش و آموزش نظام در حتّی انتقادی، تفکر بنیاد اما باشیم داشته زمینه این در نوشته صدها ما

 ادهابنی ولی گوئیم می سخن آزادی از پیش سال 51۱ از ما. ندارد جایی ما دانشگاهی سیستم و
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 امروز اگر که بینید می بنگرید، غرب به اگر شما. است غایب ما ی جامعه در آزادی نهادهای و

 ی جامعه در بنیادهایش و دارد مادی حضور آزادی گوید، می سخن آزادی از غرب در کسی

 تاریخی مشکل این. گوئیم می سخن آن از آزادی غیبت در ما اما. است شده تضمین غربی

 خواست ترین بنیادی کنید، نگاه آن های خواست به و ایران امروز ی جامعه به شما. ماست

 رد مادرانمان و پدران که هایی خواست با تفاوتی چندان هستیم، اش پی در امروز ما که هایی

 ام که است این ی دهنده نشان ها خواست همین استمرار. ندارد بودند، بدنبالش مشروطه، زمان

 و دنتم از ما چراکه است، طبیعی این. کنیم بنیادی را ها خواست این از خیلی ایم نتوانسته

 عهجام به مفاهیم این آوردن باز. دیگر تمدن و فرهنگ یک از غربیان و بودیم دیگری فرهنگ

 تالش به جامعه در مفاهیم این های بنیان ساخت. خواهد می زحمت و کار آنها شناختن و مان

 .دارد نیاز ملّی آگاهی و خواست به آن از تر مهم و مستمر های

. کنیم اهمفر را اندیشیدن مقدمات ایم توانسته کنیم، مطرح جامعه در را مسائل این بتوانیم ما اگر

 که یوقت ولی. ماند می ناشناخته و پنهان نگیرد، قرار فکر و اندیشه مورد ای مسئله تا چراکه

 جامعه وجدان کم کم آید می در بحث به و شود می تفکر آنها سر بر و شود می اندیشیده مسائل

 باید گونهچ را مشکالت این ببیند و بیندیشد مسائلش سر بر که کند می وادار و برانگیخته را

 .کند حل

 انِروشنفکر نقشِ ايد، کرده مطرح "ايرانی ی مشروطه" در شما که بحثی مهمترين - لقمان

 کرانروشنف چرا شما نظر به. هاستآن تاريخی بدفهمی و مدرن مفاهيم تقليل در مشروطيّت

 گرته پروژه" پهلوان چنگيز ی گفته به يا "گرايی تقليل" فرايند وارد شما تعبير به دوره آن

 شدند؟ "برداری

 جهت یک از ایرانی روشنفکران. است متفاوت چیز دو برداری گرته با گرایی تقلیل - آجودانی

 ی تجربه در که آنچنان را غربی مفاهیم وانستندت نمی بودند، بالیده دیگر فرهنگی بستر در چون

 یلتقل مفاهیم آن خود به خود آنان، ذهن در بنابراین. کنند درک شد، می فهمیده غربی فرهنگِ

 میفه آن شد، می فهمیده نادرست یا مبهم مریض، و کجدار آنکه با مفاهیم این و کرد می پیدا
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 شود، مطرح ایرانی ی جامعه در خواست یم که هنگامی شد، می حاصل ذهنیّت این با که هم

 بداداست یکی: کرد می سختی جان مدرن، تفکر این جلوی استبداد دو چراکه. بود مشکل دچار

 شدند یم باعث هم، بدست دست استبداد دو این. دینی استبداد دیگری، آن از بدتر و سیاسی

 ی جامعه به فهمیده حدی تا که را مطالبی حتّی خواست می ایرانی روشنفکر که هنگامی که

 را مفهوم این دیگر، ی مرحله یک و درآورد دیگری لباس به را آن آگاهانه کند، منتقل ایران

 یها ریشه دارای و بنیادی مفهومی - بیان آزادی ی درباره "خان ملکم میرزا" مثالً. دهد تقلیل

 کرمن از نهی و معروف به امر همان این: گوید می - غرب فرهنگ در گسترده بسیار یِ تاریخی

 .است

 را آن و ینیمبب افتاد، اتفاق که آنچنان را تاریخ اگر که بفهمیم باید ما را موضوعات این ببینید،

 یگرید چیز ما ی مسئله کنیم، تحلیل که باشد راستا این در ما حرکت و نکنیم نگاه اخالقی

 راچ پرسیم می آنی. دادند تقلیل را مفاهیم ما روشنفکرانِ که برد خواهیم پی آنگاه. شد خواهد

 داداستب دو چون دادند، تقلیل. نماید می چهره ما مسائل ترین اساسی آنوقت و دادند؟ تقلیل

 ایستادگیِ ینا برای ما و بودند ایستاده ها اندیشه این برابر در سکندر سدّ مانند به سیاسی و دینی

 .داریم کارآش شاهد و سند صدها یزاسیون،مدرن و مدرنیته برابر در سیاسی و دینی استبداد سنّت

 و خلد هيچ بی_ اروپا روشنگری ی دوره مفاهيم ی پايه بر که گفتمانی آيا اصالً - لقمان

 ایه محدوديت آن با) ايران ی جامعه در جايگاهی توانست می گرفت، می شکل _تصرفی

 باشد؟ داشته( اجتماعی و تاريخی

 ی جامعه در جایگاهی توانست نمی که هنگامی. است همین سر بر من بحث اصالً - آجودانی

 .بگردیم آن دالیل دنبال به باید باشد، داشته ایران

 شتند؟ندا ديگری راه و بودند ناچار آنان که کنيد می تاکيد نکته اين بر شما پس - لقمان

 رِتبس در آنان چراکه. فرهنگیست ناچاری ناچاری، یک. است مرحله دو بودن ناچار - آجودانی

 غربی رهنگف بستر در که آنچنان را مفاهیم آن توانستند نمی اصالً و بودند بالیده دیگری فرهنگِ
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 نای بعدی ی مرحله. است مفاهیم تقلیل ی مرحله یک خودش این. کنند درک گرفته، شکل

 واستندخ که هنگامی فهمیدند، شکسته پا و دست و زیاد و کم یا مبهم که را مفاهیمی آن که است

 عمدی و آگاهانه ناچار، به و شدند مواجه استبداد دو با کنند مطرح جامعه برای را مفاهیم نآ

 زا ایرانی روشنفکران که است اساس همین بر ایرانی ی مشروطه در بحثم من. دادند تقلیل

 بگوئیم و نبینیم را این ما که نیست این معنایش این. آورند می روی مفاهیم تقلیل به سرناچاری

 کلیمش بنابراین بوده، ناچار چون پس و بکند کاری چنین که شد می ناگزیر روشنفکر چون

. ستچی چرایی این علت ببینیم باید شده؟ ناگزیر چرا. دارد وجود خود سرجای مشکل. نداریم

 یشرفتپ این مانع سیاسی استبداد و دینی استبداد نام به سکندر سدّ دو که بفهمیم اگر آنگاه

 حثب اصالً اینجا در بنابراین. برگردانید استبداد دو آن طرف به را نگاهتان دبای شما هاست،

 .نیست مطرح ای اخالقی

 بطر بهم را مسائل بندی، سرهم با و کردیم می پاک را مسائل صورت ما ها، تقلیل نوع این با

 .دادیم می

 و ولاص با وطیّتمشر اصول و نظام دادن تطبیق: »ام نوشته ایرانی ی مشروطه در که همانگونه

 نفکرانروش گریبان مشروطیّت، اعالن از پیش ها سال کاری، چنین ضرورت اصوالً و شرع قوانین

 بزرگی تالش پس. بود گرفته آخوندی غیر و آخوندی جناح جناح، دو هر از را خواه مشروطه

 روح و شرع اصول با تنها نه است مطرح مشروطیّت در آنچه که دهد نشان که بود شده آغاز

 یدهسربرکش آن ضوابط و قواعد و اسالم درون از مشروطیّت اساس بلکه ندارد، مخالفتی اسالم

 جامعه در و استبداد ی دوره آن در که داشت خواهد توجه البته یاب نکته ی خواننده. است

 و الزامات گرفتن نظر در بدون مشروطیّت، به مربوط مسائل کردن مطرح زمان، آن اسالمی

 هب. نبود ای ساده کار الاقل غیرممکن، نه اگر اسالمی ی جامعه و استبدادی کومتح امکانات

 برای و نیت حُسن سر از ظاهراً هم غیرمذهبی و الئیک خواهان مشروطه از بسیاری جهت همین

 به تدس مشروطیّت، پارلمانی نظام سریعتر چه هر جاانداختن و خود سیاسی مقاصد پیشبرد

 .زدند شرع قوانین و اصول با مشروطیّت اصول دادن مطابقت یعنی "همانی این" نوعی
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 خطرناک عواقب از را ما نباید شده، یاد تاریخیِ های ضرورت و آنان نیت حسن همه، این با

 راگ امروز. کند غافل شد، می اصول آن بدفهمی حتّی و دادن تقلیل به منجر که کاری چنین

 و ها فهمی کج و ها دادن تقلیل نوع این سیاسی و اجتماعی حاصلِ تاثیرِ مشروطه تاریخ مورخ

 سیر در و دوره آن در را مشروطیّت اصول ترین اساسی غیراصولیِ های کردن قربانی حتّی

 ندهد قرار نظر تجدید و نظر مورد جدّ به خود تحلیل و نقد در ما، تاریخ سرنوشت و حوادث

 فحهص ایرانی، مشروطه.« )است نکرده کمکی دوره این تاریخ درست درک به نگیرد، بررسی به و

9۱) 

 رد توانند نمی را مطالب این و دارند مشکل و گرفتاری آنها که است روشن من برای این پس

 این عوامل باید ما گفتم که همانطور. شوند می تقلیل به مجبور آگاهانه پس. کنند طرح جامعه

 را اجباری ایه تقلیل این حاصل یا کنیم نقد را تقلیل این عوامل نتوانیم اگر ما. دریابیم را تقلیل

 .ایم نداده انجام ای تاریخی کار اند، کرده ایجاد جامعه در مشکالتی چه که نفهمیم

 نقد هب پرداختن ايد، کرده ايران روشنفکری فضای وارد شما که موضوعاتی از يکی - لقمان

 رب مقدّم را آن نقد شما هک دارد هايی ويژگی چه تجدّد اين. است سنّت نقد از پيش تجدّد

 دانيد؟ می سنّت نقد

 در ما که دهد می نشان است، جریان در شما و من میان اکنون هم که بحثی همین - آجودانی

 ای هگون به اتفاق این غرب در. نشستیم سنّتمان نقد به غربی تجدّد درون از تجدّدمان دورانِ

 انسنّتش نقد به که داد رُخ تحوالتی کم کم غربی، ی جامعه سنّت درون از یعنی. داد رخ دیگر

 نّتشانس از چراکه درونیست امری غربیان برای تجدّد. گشودند تجدّدشان برای را راه و پرداختند

 امعهج یک در که بودیم ملّتی ما. داد رخ دیگر ای گونه به اتفاق این ما مورد در ولی آمده بیرون

 درون از مکردی سعی نیز ما و بارید ما بر بیرون از یمیمفاه ناگاه که زدیم می پا و دست سنّتی ی

 یمخواست تجدّدمان درون از ما که اینجاست در تفاوت. کنیم نقد را سنّتمان جدید، مفاهیم این

 نّتس نقد به شد، می وارد ما بر که تجدّدی های ایدئولوژی درون از چون و کنیم نقد را سنّتمان

. بفهمیم درست را آن نتوانستیم و شدیم سنّتمان ی درباره بسیاری های بدفهمی دچار نشستیم،
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 درباره که هایی بدفهمی این از بسیاری و مصیبتیم این گرفتار ما است هنوز که هنوز من باور به

 گاه و رساندیم شکوه اوج به را سنّت گاه. است افتاده اتفاق تجدّدمان همین در داریم سنّتمان ی

 نقد وردم را ایران تاریخ به پاره تکه نگاه این باید گویم می من هک اینجاست. مذلت قهقرای به

 این نم منظور که نکنید فراموش. شود باز سنّت نقد به راه تا کرد نقد را تجدّد باید و داد قرار

 نمی ،تجدّدمان نقد بدون که است این من اساسی حرف بلکه کرد، نقد نباید را سنّت که نیست

 در نّتمانس ی درباره ما های بدفهمی از بسیاری چراکه بپردازیم، سنّتمان اساسی نقد به توانیم

 شما برای را ها بدفهمی این از فراوانی های نمونه توانیم می بخواهید اگر. داد رُخ ما تجدّد

 .بیاورم

 به ماش و گرفته نشات تجدّدمان از که دوبنی صورت به ايران تاريخ به نگاه همين - لقمان

 بر هیگوا خود ايد، پرداخته بدان "ناسيوناليسم و کور بوف هدايت،" کتاب در مفصل طور

 .مدعاست اين

 ختاري تاريخی، هر: »گويد می که کروچه معروف سخن از نقل با کتاب آن در شما - لقمان

 روايتی به را تاريخی متن هر تاريخ، اسناد گزينش در مورخ نقش: »افزائيد می.« است معاصر

 تاريخ ی درباره گزاره اين با حد چه تا شما.« کند می بدل تاريخ زا شخصی و معاصر

 موافقيد؟ نويسی

 علیستج تاریخی تاریخ، این که نیست این معنایش است، معاصر تاریخ تاریخی، هر - آجودانی

 تاریخ هب معاصر نگاه با ما که است این معنایش بلکه. است مخدوش و نادرست روایتش الزاماً یا

 و ایم خوانده درس خود ی زمانه مکاتب در. هستیم خود ی زمانه فرزندانِ همه ما. نگریم می

 ی درباره کروچه سخن معتقدم و. ایم شده برخوردار خود ی زمانه های اندیشه و ها کتاب از

 جمله، این از "کروچه" خواست. دارد صحت شود، می نوشته که ای تاریخی تحلیل و متن هر

. گرفت ودخ به تری گسترده معنای غرب، نویسی تاریخ در بعدها البته که بود محدودتری معنای

 ما اکهچر. موافقم است، معاصر تاریخ روایتی، به تاریخی هر که گزاره این با من کلی، طور به
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 ابراینبن. معاصر جهان محصول هستیم، هایی انسان ما. کنیم می نگاه گذشته به معاصر متن در

 از ما هک برداشتی. دارد تاثیر گذشته به نگاهمان چگونگی بر ما ی هاندیش و نگاه دید، ی نحوه

 در ما که معاصریست های نگرش از متاثر آشکار، و روشن مفهومِ یک به دهیم می ارائه تاریخ

 سائلم تاثیر تحت گذشته، به نگاه و تاریخی متن هر که نکنید تردید. کنیم می زیست آن

 مبحث رب،غ نویسی تاریخ در که علم این. بنگرید "شناسی ممفهو" ی پدیده به مثالً. معاصرست

 مفهوم. است مفاهیم تاریخِ جوی و جست و مفاهیم تبارشناسی دنبال به که است جدیدی

 زا مفهوم فالن مثالً که کند می بررسی و سنجد می تاریخ طول در را معانی چرخش شناسی،

 می وکاوکند معاصر فهمی با را گذشته تاریخ که است طبیعی و. است کرده حرکت کجا به کجا

 .کند

 نه د،شو می ايران تاريخ ی درباره تفحص و تحقيق ی حيطه وارد که پژوهشگری - لقمان

 بر هک الگويی هيچ نيز ديگر سوی از و کند استفاده غربی الگوهای از بايد نه و تواند می

 سردرگمی دچار پس. اردند اختيار در باشد، شده مطرح ايران تاريخ ی درباره تامل اساس

 غالب الگوهای از بدور ايران مسائل سر بر که نگاری تاريخ يک عنوان به شما. شود می

 بينيد؟ می چگونه را اوضاع اين ايد، داده ارائه توجهی درخور و ارزنده کارهای پژوهشی

 کی عنوان به تا کنیم تالش باید ما که اینجاست در. جاست همین ما ی مسئله - آجودانی

 انشد دستاوردهای از که نیست این معنایش این البته. کنیم بررسی را خودمان مسائل ایرانی،

 نظری باحثم و غربیان نگاری تاریخ تاثیر تحت عمدتاً ایران در نگاری تاریخ. بمانیم دور بشری

 طرز ینا با. نیست ما مسائل پاسخگوی شیوه، این. بوده اند، کرده مطرح نگاری تاریخ در آنها که

 و کم شناخت یک توان نمی ولی شناخت، را ایرانی ی جامعه از هایی بخش است ممکن نگاه

 کاش ماندیش می سبب همین به. داد ارائه ایران تاریخ از قبول قابل حدی تا و کلی واقعی، بیش

 تمشکال و مسائل سر بر ایران تاریخ درون از وارداتی، های ایدئولوژی جای به ما پژوهشگران

 پایه بر یمکرد سعی و گرفتیم را ها روش و ها اندیشه برابر، در اما نکردیم تفکر ما. بیاندیشند ما

 نای از و برد نمی جایی به را ما این. کنیم تحلیل را ایران تاریخ ها، روش و ها اندیشه این ی
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 را رانیای رتفک مبنای تا کنیم تالش باید ما. آید نمی دست به ما تاریخ از اساسی شناخت طریق

 های وشر تا بگذاریم را فرهنگمان و تاریخ به نسبت اندیشیدن بنای و کنیم ایجاد مان جامعه در

 همشروط" به اگر شما نمونه عنوان به. آوریم بدست مان تاریخی مشکالت حل برای را ای تازه

 یک بار یننخست برای و نیست حاکم آن بر غربی دیدگاه هیچ که بینید می کنید، نگاه "ایرانی ی

 زبان کی بر متکی که متدلوژی یک از استفاده با و خاص ای باشیوه کرده سعی خودش ایرانی،

 بازخواندن روش این و کند بازخوانی را تاریخ ایدئولوژیک، های چارچوب از رها تاریخیست،

 های پدیده و مفاهیم از بسیاری ما برای تا کرد کمک خود به خود تاریخی، زبان درک با منابع

 عنوان هب ولی بگیریم بهره غربی فرهنگ دستاوردهای از باید ما بنابراین. شود روشن اجتماعی

 ۲۱ من. شیمبیاندی ایرانی یک عنوان به ایران، تاریخ سر بر تا کنیم تالش خودمان باید ایرانی یک

 نناآ فرهنگی و تاریخی منابع از ای پاره و کنم می زندگی انگلیس ی جامعه در که است سال

 درباره مبتوان که بینم نمی خود در را صالحیت این وجه هیچ به بفرمائید، باور ولی ام خوانده را

 .کنم اظهارنظر کشور این تاریخ از دوره یک ی

 رد را انديشه تداوم که هستيم دکارتی ذهنيّت يک شاهدِ "ايرانی ی مشروطه" در - لقمان

 پيوند ۰۸۹۸ انقالب به را ۰۸۱۱ جنبش که تاس ذهنيّت اين با و دارد نظر مد تاريخ، بستر

 اشم چرا. است ايرانی ی جامعه امروزينِ های تجربه از متاثر بسيار ذهنيّت اين و زند می

 سستِگ بر نه ايد نهاده ايران معاصر تاريخ تداوم بر را ايرانی ی مشروطه در تحليل ی پايه

 دوره؟ اين تاريخی

 هب ربطی و است ایران تاریخی های واقعیت بیانگر آمده ایرانی ی مشروطه در آنچه - آجودانی

 ایران رد نگرانه یکسو و آشفته صورت به آنهم مباحث این طرح حتّی من باور به. ندارد دکارت

 و است مشخصی و یافته بسط مفاهیم دارای زمین، مغرب در مباحث این. است کننده گمراه

 دمعتقدن غرب در ها خیلی مثال، عنوان به. اردد وجود آن پیرامون در نیز متفاوتی های دیدگاه

 حتّی و است یونانی و مسیحی تفکرات میراث از برخاسته و نیست جدیدی مفهومِ مدرنیته که

 های اندیشه در که ای نگری غایت که کنند می اشاره نیز "مارکس کارل" های اندیشه مورد در
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 روز یا یزرستاخ با شده مطرح مونیستیک ی طبقه بی ی جامعه پیدایی و تاریخ ی درباره مارکس

 "لویت کارل" پرسیدید، شما آنچه ی درباره. است یکسان مسیحیت در جهانی ی جامعه نجات

 هک کرده منتشر انگلیسی زبان به "Meaning in History" نام به کتابی( karl lowih) آلمانی

 هبرخاست نوین مدنیت و جدید دوران مباحث تمام که است این کتاب این در او محوری بحث

 است زیچی آن استمرارِ و بازتاب مدرنیته تفکر: گوید می او. است یونانی و مسیحی فرهنگ از

 استمرارِ از که لویت کارل های اندیشه تقابل در. دارد وجود مسیحی دیانت اصلی نهاد در که

 را تاریخی تِگسس ی مسئله او، نظریات نقد با و آمدند افرادی گفت، می سخن غرب تاریخِ

 به طیرب که است اصیلی و خودبنیاد ی پدیده یک مدرنیته که کردند بیان آنان. کردند مطرح

 التتحو حاصل و ندارد -کند می ادعا لویت که آنگونه- غرب تمدن دیانتیِ و مسیحی معیارهای

( Blumenberg) بلومنبرگ نگاه نگرش، نوع این بارز ی نمونه. است بشری جوامع جدید

 The Legitimacy of the" ،"مدرن عصر مشروعیت" نام با او معروف کتاب در ،است

Modern" ورهد به نسبت مدرن، متاخر ی دوره ی درباره حتی را گسست بحث این ها بعضی 

 Geoffrey" نام به مورخی مثالً. اند کرده مطرح مدرنیته اوایل یا مدرن متقدم ی

Barraclough" کتاب ی نویسنده "An Introduction to the Contemporary 

History" (معاصر تاریخ بر ای مقدمه )مشخصات غرب، معاصر تجدّد تاریخ که است معتقد 

 هم او یعنی. کند می جدا غرب تجدّد تاریخِ های دوره سایر از را آن که دارد را خودش خاص

 .است گسست بر متکی نگاهش

 هنسالیک سرزمین ی درباره. کند می پیدا وعیتموض غرب، تاریخ با ربط در ها بحث این ببینید

 در اریخیت ی گذشته این هنوز که پربارش و انگیز شگفت تاریخیِ ی پیشینه آن با ایران چون

 و اندیشه ی نحوه ذهنی، معیارهای بر و دارد حضور ایرانی انسان ضمیر و ذهن های گوشه

 .گفت سخن خیتاری گسستِ از آسانی به توان نمی دارد، تاثیر او زندگی

 کیی کنند، می یاد تاریخی ی عمده گسست دو از ایران تاریخ در گسست ی نظریه طرفدارنِ

 دست به پیروزی و آمد ایران به اسالم که هنگامی. تجدّد آمدن دیگری و ایران به اسالم آمدن
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 مونشپیرا یدنیا با را ایرانی انسانِ روابط و رسوم و آداب بنیان ایرانیان، دینِ تغییر با آورد،

 بینیم یم اسالم، استقرار از پس بالفاصله چراکه نبود، کامل گسست یک این، اما. کرد دگرگون

 چراکه د،ش بازتولید اسالمی ایران در دوباره باستان ایران در دولت ی اداره یعنی دیوان، سنّت که

 به یواند و دفتر هدوبار و کنند تقلید را دیوانی ی شیوه این که شدند مجبور خلفا و مسلمانان

 باستان رانای های اندیشه بر تکیه با ایرانیان نیز نظری مسائل در حتّی. بازگشت ایرانیان دست

 .بگویم شما برای بخواهم امروز من که نیست سخنی این. شدند جدید دوران پردازِ ی نظریه

 گذارد می گشتان نکته یک بر صریحاً هایش نوشته از یکی در "(سهروردی) اشراق شیخ" مثالً

 و خرقانی بسطامی، بایزید آملی، قصاب ابوالعباس های نام به ایرانی عارف چهار: گوید می و

 آن در سهروردی یعنی. اسالمی ایران در اند باستان ایران خسروانیِ حکمت دارانِ میراث حالج

 از پس ایرانِ در عرفانی ی اندیشه استمرار در را باستان ایرانِ خسروانی حکمت استمرار دوره،

 خسروانی حکمت بازتولید اسالم از پس ی دوره در بنابراین. کند می بازیابی و بازشناسی اسالم،

 و جامعه سیاسی نظم ی اداره دیگری و اسالم از پس ایران عرفانیِ ی اندیشه در باستان ایران

 یوانید ختارسا در رفت می کار به سنّتی معنای به دولت معنای به مشخصاً که دیوان ساختار

 بیشتر، هک ایران تاریخ در من باور به پس. باستان ایران فرهنگ از اند بازتابی دو هر اسالم، از پس

 دیگر شاهد. هستیم گذشته فرهنگِ استمرار شاهد ما است، مدت دراز و درونی تحوالتش

 .اسالم جهان حوزه در است فارسی زبان ماندگاری و استقالل

 جدید رینظ های بنیان و مفاهیم تمام اینکه با بینیم می کنیم، بررسی یزن را تجدّد ی دوره اگر

 به نمونه برای. بینیم می ایران ی جامعه در را سنّت پای جای ما باز شده، ایران وارد غرب از

 .نیست جدا دولت از غربی مفهوم در ملّت. کنید نگاه آن جدید معنای در ملّت مفهوم پیدایی

 اسالمی فرهنگ در که ما برای اما. اند گرفته شکل هم با مفهوم دو این زمین مغرب در چراکه

 معنای به) دولت و( اسالم شریعت پیروان و شریعت معنای به) ملّت بین اسالممان، از بعد

 مه مخالف و یکدیگر دشمن را خود دو این و داشته وجود عمیقی و اساسی اختالف( سلطنت

 و دشمنی این کنیم، بازآفرینی ایران در را ملّت جدید نایمع خواهیم می که هنگامی دیدند، می
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 می ازسازیب نیز ملّت جدیدِ معنایِ در سلطنت با – شریعت پیروان و شریعت – ملّت بین ستیزه

 خواهد می ملّت نیز مفهوم این در که دهیم می ارائه ملّت از جدیدی مفهوم دوباره یعنی. شود

 از ممفاهی از بسیاری آشکارا که ما تجدّد در حتّی که ستا این من منظور. بایستد دولت علیه

 تغییر خودش های سنّت اساس بر را مفاهیم این ایرانی ذهنیّت باز شده، ما ی جامعه وارد غرب

 .دهد می شکل

 واقعی ایمعن به گسست از کهنسال سنّت با تاریخی کشورهای ی درباره توان نمی اینکه خالصه

 را الکهنس تاریخ این استمرار باز ما افتاده ایران تاریخ در مهمی اتفاق که جا هر. کرد یاد کلمه

 از فهومیم استمرار ی دربردارنده شده نوشته اسالم از پس که تاریخی متون بیشتر. بینیم می

 یم بازآفرینی مفهوم این که است اش سیاسی معنای در چه و آن فرهنگی معنای به چه ایران

 نمی ایران تاریخ در گویم می که است دالیل این به. دارد مسلط حضور متون این در و شود

 به خوردیبر چنین. دهیم بسط ایران فرهنگ و تاریخ به را آن و بگیریم را غربی الگوهای توانیم

 کنیم، گاهن درون از تاریخمان به باید ما. نیست ایران تاریخ با اصولی برخورد ی شیوه من اعتقاد

 .است دیگری مدنیت تاریخ و غرب تاریخ به متعلق که ای نظری های دیدگاه با نه

 یم بنگريم، جهان و خدا از دو اين برداشت و اسالم و زرتشت ی فلسفه به اگر اما - لقمان

 اريخیت استمرار ی پايه بر شما آنچه آيا. ندارند باهم نزديکی چندان انديشه دو اين بينيم

 مردم هب تعميم قابل امر اين آيا شود؟ نمی دودمح جامعه نخبگان و ها اليت به تنها گفتيد

 هست؟ نيز عادی

 جدایی دیانت یک کردید اشاره شما که همانگونه شد، ایران وارد اسالم که هنگامی - آجودانی

 یختار سیر در همه این با. کرد دگرگون انسان به را ما نگاه اصالً و ما اجتماعی روابط که است

. است تفاوتم عربستان ی جزیره شبه اسالم با ما اسالم چراکه. ستنی بنیادین کامالً گسست این

 رینظ های بنیان در کنیم، می حمایت آن از اسالمی مختلف مذاهب میان از ما که تشیعی حتّی

 ایران به ماسال ورود با گسستی که است درست. دارد بیشتری هماهنگی ایرانی ذهنیّت ساختار با

 و بیخ از و کل به ما فرهنگ اساسی مبانی که نیست این عنایم به گسست این ولی شد، ایجاد
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 با. دیممان باقی ایرانی باز اسالمی، ی دوره ی همه در ما که نبرید یاد از را این. کرده تغییر بنیاد

 این بنابراین. کردیم جدا را خود سنی ی جامعه از تشییع مذهب با و عربی زبان از فارسی زبان

 اما است واضحی گسست تجدّد، و اسالم ی مسئله. دید توان می مختلف اشکال در را استمرار

 تاریخ داشتن علت به ایران ی جامعه که بینیم می باز کنیم نگاه ها گسست این به درون از اگر

 ازتولیدب دیگر نوعی به را فرهنگش اصلی عناصر بود، سرش پشت که ای غنی و دیرپا فرهنگ و

 ام ضرر به امر این است ممکن ها وقت خیلی داشت، ارزشی هنگا نباید موضوع این به. کرد

 جدّدت عصر این در. تجدّدمان دوران در ملّت مفهوم سیر همین به کنید نگاه مثالً. باشد شده تمام

 رد هنوز ما چراکه. شود می مشاهده استمرار نوعی نیز کنیم می زیست آن در که سالی ۷۱-5۸۱

 در ما. است مشروطه دوران های خواست به رسیدن پی در ما ی جامعه که ایم ایستاده جایی

 کند نمایندگی را ایران ملّت که ای ملّی دولت. هستیم ملّی دولت خواهان همچنان امروز، ایرانِ

 سیسیا های آزادی دنبال به هنوز ما. باشد داشته نقش خود سیاسی سرنوشت در ایران ملّت و

 در راراستم یک بیانگر همه اینها هستیم،...  و مستقل دادگستری مطبوعات، آزادی و اجتماعی و

 .ماست با همچنان مدرنیته ی تجربه این بنابراین. ماست تاریخ

 

 ... دارد ادامه
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 (3است ) مشروطه انقالب قهرمان رضاشاه
 

 ساختن مدرن و مرکزی مقتدر حکومت ایجاد یعنی ایران، مشروطیّت مهم خواست دو رضاشاه

 رد داشت وجود ایرانی تجدّد و مدرنیسم در که تناقضاتی همه با را مانده عقب سنّتی جامعه

 ساخت دگرگون را ایران جامعه چهره سال ۲۱ ظرف در و داد قرار خود کار برنامه

 (۲ايران ) معاصر تاريخ انتقادی بازخوانی

 به و یافته دست اش اساسی های خواست از خیلی به باشد، نتوانسته است ممکن مشروطیّت

 ورحض ما با هنوز ها خواست این استمرار اما باشد، خورده شکست ها جنبه برخی در تعبیری

 یعنی. است مشروطیّت تحوالت حاصل کنیم، می زیست آن در ما اکنون که ای جامعه. دارد

 رضاشاه ی دوره در که...  و سراسری آهن راه دادگستری، دانشگاه، نوین، پرورش و آموزش

 انزن سرِ از رضاشاه که حجابی حتّی. بود مشروطه بنیادین های خواست جزو همه شد، ساخته

 ادهمیرز تا گرفته بهار از مشروطه ی دوره شاعران. بود مشروطه انقالب خواست این برداشت،

 خواهان و دانستند می ایرانی زن بدبختی ی مایه را حجاب همه...  و میرزا ایرج و عشقی ی

 .بودند عهجام در ایرانی زن مشارکت

 هجام مشروطه های آرمان به رضاشاه که گفت توان می حساب اين با پس - لقمان مسعود

 پوشاند؟ عمل ی

 هرمانق ضدِّ رضاشاه گویند، می که آنانی برخالف. گفت توان می که البته - آجودانی ماشااهلل

 لیل،د همین به .است مشروطه انقالب قهرمانِ رضاشاه که باورم براین من. است مشروطه انقالب

 در نآ از پس که حوادثی و دوم، مجلس تعطیل: »ام برده پایان به گونه این را ایرانی ی مشروطه

 و ثباتی بی ایران، در خارجی کشور دو مداخالت اوّل، جهانی جنگ آغاز افتاد، اتفاق ما کشور

 و شد منجر ها خواست این کیفی و کمی شدن محدود و یافتن تقلیل به اجتماعی، امنیتی بی

. دیدگر مبدل سیاسی های خواست ترین مهم به "تجدّد" و مرکزی مقتدر حکومت ایجاد خواستِ

 به افت،ی می تقلیل مشروطیّت گسترش جریان در روز به روز آن مبانی که رنگی کم دموکراسیِ
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 ها مدت مرکزی مقتدر حکومت ایجاد و ایران استقالل حفظ راه در "آزادی" و شد نهاده کنار

 بعدی، ضاشاهر سپه، سردار. شد قربانی بگیرد، دست به را سیاسی قدرت سپه سردار آنکه از پیش

 یک آرزومند و امنیت ی تشنه خیزها و اُفت ی همه از خسته ایران، که رسید راه از زمانی

 در ن،آ در دموکراسی که بود مشروطیّتی مقتدر و توانمند قهرمان او. بود مرکزی مقتدر حکومت

 عنیی ایران، مشروطیّت مهم خواست دو او. بود شده قربانی ایران اقتدار و استقالل درخت پای

 یتناقضات ی همه با را مانده عقب سنّتی ی جامعه ساختن مدرن و مرکزی مقتدر حکومت ایجاد

 ارک ی برنامه در ام، گفته سخن آن از تر پیش و داشت وجود ایرانی تجدّد و مدرنیسم در که

 منافع که این. ساخت دگرگون را ایران ی جامعه ی چهره سال ۲۱ ظرف در و ادد قرار خود

 ضاشاهر حکومت استقرار و برکشیدن با شوروی نوپای حکومت و انگلیس استعمارگر دولت

 جایی در رایج، های پیشداوری از رها باید که است ای جداگانه کامالً موضوع یافت، همسویی

 (۱۱5 ص ایرانی، ی مشروطه.« )گیرد قرار بررسی و بحث مورد دیگر، ای شیوه به و دیگر

 قدممعت که چند هر... ) و سیاسی مشارکت آزادی مطبوعات، آزادی یعنی آزادی، خواست بنابراین

 دو قربانی( بود شده قربانی رضاشاه آمدن از پیش و مشروطه انقالب جریان در آزادی این

 یدولت و مرکزی مقتدر حکومت ایجاد نییع مشروطیّت، اساسی خواست سه از اصلی خواست

 کردن درنم دیگری و کند تضمین را ایران سیاسی استقالل و اجتماعی امنیت که قانون به مقیّد

 مدارس دانشگاه، آهن، راه ساخت داخلی، صنایع و تجارت رشد مملکتی، و اداری های سازمان

 یا "تجدّد" به آن از مجموع رد که آنچه و شرع قدرت کردن محدود و دادگستری ایجاد و جدید

 یّتمشروط قهرمان رضاشاه گویم می که است دالیل این به. شد کرد، یاد توان می مدرنیزاسیون

 .است ایران

 شما ی گفته به که مشروطه ديگر خواستِ آن به خواست می شاه رضا اگر حتّی آيا - لقمان

 ی جامعه روز آن های تظرفيّ به توجه با بپوشاند، عمل ی جامه است، آزادی خواست

 بود؟ پذير امکان امر اين آيا ايران،
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 وجود ایران روز آن ی جامعه در ظرفیّت این و دارد سروکار مردم ذهنیّت با آزادی - آجودانی

 .باخت رنگ دلیل همین به و نداشت

 که ستا این بیانگر و آن کردن پیدا تقلیل و آزادی این باختن رنگ داستان ایرانی ی مشروطه

 استقالل مفهوم دو از بنابراین. کرد پیدا آزادی از بیشتری اهمیت ایران استقالل چگونه

(independence )آزادی و (freedom )است، مدرن های دولت و تجدّد بنیان غرب در که 

 داشته مدنظر زنی را نکته این باید شما. دادیم ایران استقاللِ به بلکه آزادی به نه بیشتری اهمیت ما

 ایران ی هجامع اجتماعی و تاریخی ساختار با مشروطیّت، از مفهومی چنین گیری شکل که دباشی

 .اردد بنیادینی تاریخیِ ارتباط ایران، جدید تاریخ در ملّت مفهوم گیری شکل چگونگی با و

 مشروطه روشنفکران ی طلبانه تجدّد و خواهانه آزادی های گزاره چرا شما نظر به - لقمان

 ورددرآ سر( مذهبی چه و مارکسيستی چه) ايدئولوژيک روشنفکرانِ از ی،رضاشاه عصر و

 -سميرفطرو علی ی گفته به - اجتماعی مهندسی و ورزی انديشه به پرداختن جای به که

 و خيالی شهرهای آرمان آفريدن با و برداشتند گام انتزاعی و سريع های حل راه سوی به

 نيز دخو و گذاشتند عقيم را آنها های کوشش مشروطه، روشنفکران ميراث به زدن پا پشت

 نبردند؟ جايی به ره

 ،اوّل پهلوی و مشروطه ی دوره در روشنفکران امّا. اند گفته چه ایشان دانم نمی من - آجودانی

 دینب. بودند گراتر واقع زیادی حدّ تا و نداشتند را بعد روشنفکری های جریان خام ایدئالیزمِ

 دیدج تجدّد مدنیِ ابزارهای ای گسترده شکل به ایران در که کردند آغاز را تالشی الاقل که معنا

 ای مدنی بنیادهای و دادگستری دانشگاه، نوین، پرورش و آموزش ایجاد مثالً. کنند بازسازی را

 طه،مشرو روشنفکران تالشِ بنابراین. کند برآورده حدّی تا را ها انسان آزادی توانست می که

 رد دستاوردها این بیشتر منتها که انجامید درخشانی دستاوردهای به لاوّ پهلوی حکومت در

 معنای به رانای در نتوانست است، جدید عقالنیّت و تفکّر بنیاد که مدرنیته اما بود، تجدّد ی زمینه

 رنیتهمد از کامالً ما کردم، اشاره پیشتر که همانگونه. بیابد را خودش خاص جایگاه کلمه، واقعی
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 عاصر،م نویسی داستان در دیگران های تالش و نو شعر در نیما های تالش مثالً. ودیمنب بهره بی

 دارم قانون و خردگرا عقالنی، ی اندیشه نتوانست مدرنیته این ولی. است مدرنیته حاصل همه

 دو با ما است، واضح هم دلیلش. دهد رشد اساسی تفکّر یک صورت به ایران ی جامعه در را

 که زدیم کار این به دست ای دوره در ما. بودیم روبرو سیاسی و دینی ستبدادا یعنی سکندر سدّ

 واستیمخ می بسته بیش و کم سنّتی بافت در. بود نداده رخ ای اساسی تحول هیچ سنّتمان در

 اگزیرین شرایط بنابراین. آوریم وجود به ایران ی جامعه در را مدرنیته فکری و نظری های بنیان

 م،کردی می که هم تالشی هر و کرد می گرفتار تاریخی های خم و پیج در را ما که داشت وجود

 .کنیم خالص آن شرّ از را خود توانستیم نمی

 و دیشهان به نسبت مثبتی دیدگاه که رضاشاه ی دوره و مشروطیّت ی دوره برخالف متاسفانه

 نی،خوشبی با هدور آن روشنفکران و داشت وجود انسانی مدنیّت جدید دستاورد و غربی تمدن

 دوم پهلوی حکومت ی دوره در کردند، می نگاه فرهنگ و مدنیّت این به عالقه با و مهربانی

 یک ،آن مدنی دستاوردهای تمام و غرب مدنیّت ایران، در مارکسیستی های اندیشه تاثیر تحت

 خود به یسمیالامپر نامِ کلمه، یک در و استثمارگر و استعمارگر عنوان به چپاولگرانه اقتصادی بارِ

 مذهبی روشنفکری جریان در هم و چپ روشنفکری جریان در هم غرب، از مفهوم این. گرفت

 رد که ای مذهبی های جریان بین که بینید می کنید دقّت اگر شما. شد مسلّط مفهومی ایران

 ربی،غ مدنیّت به نگاه نظر از انقالب آن در موثر چپی های جریان با داشتند، مشارکت 1۸ انقالب

 تاس بنیادینی تناقضات همین حاصل امر این. ندارد وجود معناداری تفاوت استقالل و آزادی

 های ریشه اکنون هم من که است دار ریشه مشکلی مشکل، این. داشت وجود ما تجدّد در که

 .کنم می تشریح شما برای را آن

 نیز ما تاریخ در استمرار مفهوم بیانگر که مواجهیم ای مسئله با ایران تجدّد از پیش ی دوره در ما

 دهد،یم تشکیل که ایمدینه در سهروردی بیاید، وجود به صفوی حکومت اینکه از پیش. هست

 می جهنتی این به نهایتاً او. گیرد عهده به را مدینه این ریاست باید کسی چه که کندمی بحث

 فلسفه در رنظ صاحب یعنی باشد، بحث در متوغل که شود پیدا اندیشمندی و فیلسوف اگر رسد؛



87 

 

 مه زهد و معنوی الهی، ی جنبه دارای یعنی باشد، تأله در متوغل هم و باشد منطق و یونانی ی

 ییعن بحث، در متوغل حکیم یک تنها زمانی در اگر اما. اوست آنِ از مدینه این ریاست باشد،

 متوغل - نباشد فیلسوف اصالً که باشد آدمی یک دیگر سوی در و باشد خالصی فیلسوف یک

 متأله دبای دو این بین باشد، متأله اما باشد، نداشته دانش و سواد از ای بهره و -نباشد بحث در

 در غلمتو که حکیمی از جهان هیچگاه گیرد،می نتیجه سرانجام سهروردی. برگزید ریاست به را

. است حثب در متوغل اتنه که حکیمی از ریاست، به است ترشایسته وی و نَبُوَد خالی است، تأله

 ازب صفویّه حکومت برای راه واقع در دهد،می تشکیل سهروردی که ایمدنیه این در ببینید،

 می که کسانی برخالف. ایران در فلسفه با است تصوّف ی دهنده آشتی او که دانیدمی و شودمی

 عمیقی سیارب ارتباط من نظر به ندارد، وجود ارتباطی ایران در سیاسی مسائل و فلسفه بین گویند

 را قدرت تا آیندمی پیش که هستند صوفیّه هاینهضت این پس آن از. دارد وجود دو این بین

 می حرف آنها از سهروردی که دانندمی ای متأله همان را خود واقع در صوفیان. بگیرند بدست

 است ینا جالب .بود تشییع و تصوّف بین داشت، وجود که اختالفی بزرگترین زمان آن در. زند

 شکل به را سهروردی کار آملی سیدحیدر من، همشهری ایران، در هجری هشتم قرن در که

 و آیدمی او کرد، ایجاد هماهنگی تصوّف و فلسفه میان سهروردی اگر. کندمی کامل دیگری

 بین نتیجه رد و تصوّف عین نیز تشییع حقیقت و است تشیع عین حقیقتش تصوّف گوید؛می

 صفوی وفیانِص آنگاه شود، می تشییع برابر تصوّف وقتی. کندمی ایجاد وحدت تشییع، و تصوّف

 دست به ار حکومت توانیم می پس هستیم، راستین ی متاله و واقعی تشییع مظهر ما: گویند می

 اندیشه و متحک در آن برپایی مقدمات صفویّه، آمدن از پیش که بینید می شما بنابراین. بگیریم

 .است کرده پیدا را خودش بیان ایرانی، ی

 که گونهآن تشیع و تصوّف شدن یکی و گفتمی سهروردی که آنگونه متأله حکومت بنابراین

 بنایم تا. کرد باز سیاسی حکومت برای صفوی صوفیان ادعای بر را راه گفت،می حیدرآملی

. شیعی هویت اب حکومتی. صوفی هم و باشد شیعه هم سلطانش که بیاورند وجود به را حکومتی

 هب را ما مرزهای یعنی. کرد زنده را ما تاریخی ی خاطره دیگر یکبار که دانیدمی حکومت این
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 با ایران غرب و شرق در خودش زمان دنیای در امپراتوری این. رساند ساسانی عصر مرزهای

 به را تشییع صفویّه، دوران در ما. روبروست -هاعثمانی و هاازبک - مذهب سنی دشمن دو

 ما هویّت از بخشی تشییع یعنی. کنیم می معرفی اسالم جهان در ایرانی ی جامعه هویّت عنوان

 مسئله گوئیم می سخن هویّت از که هنگامی. شد ما کردن جدا برای اسالم جهان در ها ایرانی

 راندو در. کنیم عنوان دیگران با را تفاوتمان خواهیم می ما یعنی. است مطرح فرق و جدایی ی

. ردیمک جدا مذهب سنی اسالم جهان از را خودمان سرنوشت فارسی زبان و تشییع با ما صفویّه

 جهان برای هن بود شده ساخته پیشامدرن جهان برای شیعی هویّت این که باشیم داشته توجه باید

 ناگهان شویم، می آشنا غرب با که هنگامی فتحعلیشاه، زمان در و تجدّد ی دوره در ولی. مدرن

 ااینه. شود می پیدا کشورمان جنوب و شمال در انگلیس، و روس غربیِ قدرت دو ی وکلهسر

 رقش در عثمانی و ازبک جایگزین و ما ی همسایه اسالمی، غیر جهانِ از و مذهبند مسیحی دیگر

 شییعت توانید نمی دیگر شما مذهب، مسیحی کشور دو این برابر در. اند شده کشورمان غرب و

 به روعش آن روشنفکران و ایرانی ی جامعه نتیجه در. کنید استفاده هویّتی ی ربهح عنوان به را

 براساس لکهب تشییع، براساس نه را ایرانی هویّت که شود می پیدا نگاهی آنگاه. کنند می اندیشیدن

 الماس از پیش ایران به را تمرکزش ی همه هویّت این و کند می تعریف ایران فرهنگ و تاریخ

 کنید، اهنگ پهلوی حکومت به اگر. ندارد سازگاری سر شیعی هویّت با بنابراین. کند می منتقل

 انیایر خواهیم می سو یک از ما چراکه. رسد می اوج به روز به روز ناسازگاری این که بینید می

 پیش اندور در دیگر طرف از و ساسانی عصر مانند به درخشان تاریخی ی گذشته یک با باشیم،

 ای دهپیچی مسائل خود به خود تناقضات این. ایم ساخته خود هویّت عنوان به را تشییع مدرن،

 مبنای بر رسیم، می رضاشاه حکومت دوران به که هنگامی. آورد می وجود به ما ی جامعه در را

 مدرنی نسبتاً دولت در را جدید تمدن این بود، یافته بسط پیشتر که نظری های دیدگاه همین

 استانیمانب هویّت به بیشتر و دادیم نمی اهمیت شیعی هویّت به چندان چون. مکنی می ریزی پایه

 را دستاوردها آن ی همه خواست و کرد سرکشی دیگری جای در هویّت این کردیم، می توجه

 ایه اندیشه تاثیر تحت شود، می غالب پارادایم دوره آن در که فکری جریان. بگیرد نادیده

 هم ما ونمذهبی با اینجا در جریان این و دهد می تقلیل امپریالیسم به را غرب تمام مارکسیستی،
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 همچون کسانی میان این در. کنند می نگاه اهریمن مانند به غرب به دو هر و. شود می نظر

 ردوا را ما که کنند می مطرح را...  و خویش خویشتن به بازگشت چون هایی حرف شریعتی،

 نییع. دهیم می دست از هم را پدرانمان دستاوردهای از ریبسیا آن بدنبال که کند می ای مرحله

 قربانی بودیم، آورده دست به مدنی های آزادی عنوان به ها پهلوی حکومت در که چیزی آن

 .کردیم

 قدن بر است ارجح تجدّد این نقد که اینجاست. دارد ما تجدّد در ریشه تاریخی، تناقضات این

 سنّت ینآست در باد چگونه که بنگرید شریعتی همچون بیمذه روشنفکران به مثال برای. سنّت

 را ابوذر نم،ک انتخاب را یکی اباذر و سیناها ابن بین باشد، بنا اگر: گوید می شریعتی. کردند می

 عالیتف سرنوشتِ در را سوسیالیسم مانند ای پدیده خام شکل آید، می هم بعد. کنم می انتخاب

 ندبتوان آن براساس تا کردند می سنّت آستین در باد اینها. دهد می نشان اباذر اجتماعی های

 رانای تاریخ به هنگامی نیز ایران های چپ. بسازند ایرانی ی جامعه دگرگونی برای چیزهایی

 دنبال به واقع در و نمودند می قلمداد شاهی ستم تاریخ را تاریخ این ی همه کردند، می نگاه

 گذشته گفرهن در را چیز هیچ و کنند پیاده ایران ی جامعه در تا بودند سوسیالیسم نام به آلی ایده

 الم،اس تاریخ فقط کردند، می نگاه گذشته به اگر نیز ما های مذهبی. دیدند نمی مثبت ما ی

 استانب ایران فقط کردند، می نگاه گذشته به اگر هم ما های ناسیونالیست. بود مهم برایشان

 تاریخ سال 5۱۱۱ که حالی در. شد خوانده پاره تکه ما ختاری بنابراین. داشت ارزش برایشان

 اریخمانت به تعادل درون از ما بنابراین. بود ایران ی گذشته تاریخ استمرار اسالم، از پس ایران

 رارق نقد مورد باید که ماست تجدّد محصول ایران تاریخِ های کردن پاره تکه این نکردیم نگاه

 انیمتو نمی آنگاه کنیم نقد دارد، تجدّدمان در ریشه که را همیف کج این نتوانیم اگر ما. گیرد

 مسئله مینه. است آمده ما سر بر چه که بفهمیم و کنیم نقد را سنّتمان اصولی طور به و بنشینیم

. اهگشار تا است ویرانگر نقدها بیشتر چراکه ماست تجدّد های گرفتاری از دیگر یکی نقد ی

 را تاریخ بخواهید اگر شما. است تاریخ به اش اخالقی نگاه ما ی جامعه های گرفتاری از یکی

 گرا ما که حالی در کنید؟ می نقد را ما گذشتگان چرا که شود می بلند مردم فریاد کنید، نقد
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 پیشگفتار در "آدمیت فریدون" مثالً ببینید،. ببریم جایی به ره توانیم نمی کنیم، نقد را گذشته نتوانیم

: شمارد برمی چنین کتاب این نگارش از را اهدافش "کرمانی آقاخان میرزا های اندیشه" کتاب

 زمان تا را ایران گران اندیشه حقیقی مقام اینکه نخست دارم، هدف سه خود تحقیقات از»

 "کنیکت" و تاریخی تفکر دادن ترقی در برآید دستم از اگر اینکه دوم...  بازنمایم مشروطیت

 شههمی بوم و مرز این در که بدانند نوآموزان اینکه سوم و کنم کار ایران در جدید نگاری تاریخ

 حطام زا ندادند، تن پستی به و بودند بلند ی اندیشه صاحب که اند بوده آزاده و هوشمند مردمی

 صفحه.« )اند نفروخته ناپرهیزگار و نادان و خودسر اربابان به را روحشان و شسته دست دنیوی

 قسرمش و قهرمان بخواهید و درآمیزید سوم هدف آن با را نگاری ریختا که هنگامی شما( 5۱ ص

 یا انتقادی نگاهِ هیچ بدهید، خواهید می که سرمشقی که شود می این نتیجه خُب دهید، ارائه

 ماش مثالً باز یا. بشود سرمشق تا سازید، می اخالق قهرمان شما چراکه بود، نخواهد آن متوجه

 دّدیمتج انسان او. شود می آغاز کسروی با ایران مدرن نگاری اریخت. ببینید را "کسروی احمد"

 همین در که است نگاهی دارد، اشراقی تفکّر میراث و ایرانی عرفان به او که نگاهی اما. است

 ادهس ناموسی، بی جبرگرایی، درس حافظ: گفت می حافظ ی درباره مثالً. شده ساخته تجدّد

 شتخ رفت می گفت، می را ها غزل این اینکه جای به کاش ای و دهد می پرستی باده و پرستی

 اب او چراکه داند، می انحطاط ی مایه را ایرانی عرفان سرتاسر نیز کرمانی آقاخان میرزا. زد می

 که الیح در کند، می نگاه فارسی شعر و اشراقی فرهنگ و تاریخ به غربی مدرن عقالنیت ابزار

 قدن گویم می که است این. بود باستان ایران حکمت ی دهنده ادامه ما عرفان سهروردی، دیدِ به

 دتجدّ شد، آغاز سنّتشان درون از تجدّد که غرب برخالف. است مقدم ما سنّت نقد بر ما تجدّد

 .نشستیم سنّتمان نقد به وارداتی تجدّد این درون از ما و. شد وارد ما بر بیرون از ما

 ميرزا" و "نوری اهلل فضل شيخ" که ايد کرده رهاشا "ايرانی ی مشروطه" در شما - لقمان

 هک است چگونه. بودند کرده درک را مشروطه مفهوم ديگران از بهتر "آخوندزاده فتحعلی

 اند؟ رسيده برداشتی چنين به متضاد فکری طيف دو از آنهم و نفر دو اين
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 او نیز لیلد همین به. کرد می زندگی تزاری ی روسیه ی جامعه در آخوندزاده - آجودانی

 که یحال در بنویسد...  و شرع حکومت، ی درباره را خود انتقادات بیشتری، آزادیِ با توانست

 اساسی های تفاوت از یکی. نداشت وجود چندان ایران داخل روشنفکران برای امکان این

 می را "کلمه یک" تو: گوید می او به که است این در مستشارالدّوله چون متفکری با آخوندزاده

 رد آزادی اصول که بگویی تا دهی می تطبیق شرع قوانین و قرآن آیات با را آن و نویسی

 این ینکها برای تو: گوید می مستشارالدّوله به همچنین او. است یکسان اسالم دین با مشروطیّت

 طهراب هیچ اینها که حالی در. زنی می کاری چنین به دست ببری، ایران ی جامعه به را مفاهیم

 قربانی هک گوید می و کند می روشن مستشارالدّوله برای را آن تناقضات و ندارند یکدیگر با ای

 هک دهد می نشان موضوع این. نیست درستی عملِ دادن، تقلیل ی شیوه این و مفاهیم کردن

 رد تفصیل به را موضوع این من که دارد مشروطیّت مبادی از روشنی و عریان درک آخوندزاده

 .ام داده توضیح "ایرانی ی مشروطه"

 باسل بدانها و دهند می تقلیل را مشروطه مفاهیم آخوندزاده برخالف ایرانی روشنفکران سایر اما

 تمشارک یا ".است منکر از نهی و معروف به امر همان آزادی": گویند می مثالً. پوشانند می شرع

 هم و روحانیون هم را ینا ".بینهم شورا امرهم" به دهند می تقلیل را پارلمان در سیاسی

 ممفاهی این: گوید می و است مخالف شدت به کارها این با آخوندزاده. گویند می روشنفکران

 را مطالب این که است مدرن مفاهیم و مشروطیّت با موافقتِ در آخوندزاده. ناسازگارند هم با

 می و تازد می وشنفکرانر به هم او که داریم را "نوری اهلل فضل شیخ" او برابر در ما. گوید می

 وانینق مخالف مشروطیّت، قوانین و نیستند جور هم با مفاهیم این و گوئید می دروغ شما: گوید

 از یرانا روشنفکری که هنگامی. گفت می درست نوری اهلل فضل شیخ من اعتقاد به. است شرع

 تصور تا زد یم دست شرعی مسائل با آنها همانی این و مفاهیم دادن تقلیل به سرناگزیری

 گوئید، می شما که اینگونه: گفت می و گرفت می را آنها مچ اهلل فضل شیخ کند، پاک را مسئله

. داشت مهمی سهم نوری اهلل فضل شیخ من باور به بابت این از. است مغایر هم با اینها و نیست

 شرع لباس م،مفاهی این به توان نمی: گوید می آخوندزاده مانند به نوری اهلل فضل شیخ یعنی
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 یم را این مشروطه از دفاع در او که نیست معنا بدان این. کرد فرض یکسان را آنها و پوشاند

 با نیز نهاآ کرد، می مخالفانش با نوری اهلل فضل شیخ که برخوردی همان که نماند ناگفته. گوید

 .کردند می برخورد هم با توهین و تهمت افترا، با طرف دو هر یعنی کردند می او

 ضلف شیخ همین داشت، مفاهیم تقلیل در مهمی نقشِ که کسانی از یکی که جاست این جالب

 است بیغر مفاهیم این: گفت می و کرد می مشروطیّت با که مخالفتی جهت به او. بود نوری اهلل

 هک شد می سبب امر این. دارد تقلیل این در مهمی بسیار نقش ندارد، مناسبتی شرع با و

 در. اشندب شرع مفاهیم با مشروطه مفاهیم تطبیق پی در تر خورده ترس روز زبهرو روشنفکران

 و مستقیم های پاسخ شده، نوشته مشروطه مفاهیمِ درباب که رسائلی از بسیاری حقیقت

 در محالتی و نائینی اهلل آیت چون کسانی کار حتّی. است بوده اهلل فضل شیخ به غیرمستقیم

 ما تاریخ در ینور اهلل فضل شیخ دوگانه نقش متاسفانه. بود اهلل فضل شیخ به پاسخی حقیقت

 یاربس ی نکته یک اینجا در دارد جا. اند کرده تمجید او از یا اند داده دشنام او به یا نشده، دیده

 که ستا آمده آن هشتم بند در کنید، دقت مشروطه اساسی قانون در اگر بگویم؛ برایتان جالبی

 می "ایران ملّت" گوید نمی جمله این ".اند الحقوق متساوی دولتی قانون برابر در ایران اهالی"

 شریعت پیروان و شریعت معنای به و داشت شرعی مفهوم ملّت چونکه ،"ایران اهالی" گوید

 این رد را اهالی ی کلمه که بوده اهلل فضل شیخ امثال ترس از. رفت می کار به مسلمانان یعنی

 این رس بر نمایندگان: گوید می "هدایت ی مخبرالسلطنه". اند ردهب کار به اینگونه خاص مورد

 .دخوابیدن مجلس در ماه پنج الی نیم و ماه چهار بود، نوری اهلل فضل شیخ بحث مورد که ماده

 دولتی؟ قانون چرا اما - لقمان

 ریعتش قانون یا ملّتی قانون برابر در ایران اهالی بگویند خواستند، می اینکه برای - آجودانی

 به ماش اگر خوانده، درست را اساسی قانون متن کسی کمتر. نیستند الحقوق متساوی اسالم،

 یخش چگونه که بینید می بنگرید، ملّت مفهوم ی درباره ایران ی مشروطه کتاب در من بحث

 بینید یم. ندارد وجود تساوی شرع قوانین در چراکه. کرد تحمیل را بند این حتّی نوری اهلل فضل
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 نوشته رانای اهالی. است گذاشته نیز اساسی قانون در را خود نقش حتّی نوری اهلل فضل شیخ هک

 .شود داده تمییز ملّتی یا شرع قانون با تا دولتی قانون و دربرگیرد را مردم ی همه تا اند

: ويدگ می "مشروطيت از پس سال يکصد ايران،" همايش در "طباطبايی سيدجواد" - لقمان

 مطلع ما روشنفکران. اند بوده علما اند، شده متوجه را مشروطه جديد معنای که نیکسا تنها»

 محالتی و نائينی خراسانی، آخوند چون علمايی...  اند نبوده هم ها بحث اين مقدمات به

 دهش انجام اساسی کار اگر و دانستند می را سياسی های بحث اصول و فکری مقدمات تمام

 بود؟ چنين براستی آيا.« ندا داده انجام آنها باشد،

 مصلحت در ریشه آشکارا و تاریخی غیر است سخنی باشد، هرکسی از سخن این - آجودانی

 تروای توانند می تاریخنگارانه های روایت که پذیرفت توان می حتّی. دارد روز سیاسی های

 هب نیزبا های بازی در که باشند مغرضانه بیش و کم و ذهنی خصوصی، شخصی، کامالً های

 شده استوار زبان عمدی های لغزش بر عامدانه و اساس از که روایتی اما آیند می در نمایش

 غرب، در معاصر تاریخنگاری تاریخ. سیاسی عریان قدرت خدمت در است روایتی صرفاً باشد،

 .است گرفته - مدرک و سند با - بارها را ها تاریخنگاری اینگونه مچِ

 

 ... دارد ادامه
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 (4ایرانی) هویت و فارسی انزب
 

 هب و پهلوی رضاشاه قلدری و تحکم با فارسی زبان است مدعی که آشکاری و پنهان ادعاهای

 شده تحمیل ایران مردم به رسمی زبان عنوان به او عصر همگانی آموزش و اجباری نظام زور

 داردن تاریخی اساس و پایه که است هوایی در پا تبلیغات و جعلیات نوع از است،

 و چهارم بخش) آجودانی ماشااهلل با گووگفت در ايران معاصر تاريخ انتقادی بازخوانی

 (پايانی

 به هک شماست از جديدی کتاب عنوان گويا "تجدّد و ناسيوناليسم ايران،" - لقمان مسعود

 آن اصلی ی مايه درون و کتاب اين نوشتن از شما ی انگيزه. شد خواهد منتشر زودی

 چيست؟

 ایران،" نام هب انگلیسی زبان به کتابی ایرانی، ی نویسنده یک پیش سال چند - آجودانی ااهللماش

 ی گذشته بدون و جعلی ملّتش و ایران نام که کرد بیان آن در و نوشت "تصوری ملّت یک

 که دهش بیان کتاب این در حتّی و ساخته رضاشاه زمان در که است مشترک فرهنگی و تاریخی

 ها نوشته دست این به پاسخ واقع در. است شده ایران سراسری زبان فارسی، زبان او زورِ به

 .است "تجدّد و ناسیونالیسم ایران،" کتاب نوشتن در من های انگیزه از یکی

 در چراکه. است متداول غرب در رود، می کار به دست این از هایی پژوهش در که هایی شیوه

 چون کشورهایی اگر شما. اند تاریخی ی پیشینه بدون یعنی جدیدند، کشورها از بسیاری غرب

 کشوری حتّی و امریکا مثالً. جدیدند غربی، کشورهای سایر کنید، استثنا را انگلیس و فرانسه

 مک تاسیس تازه کشورهای این نیز ایران همسایگی در. شوند می محسوب جدید نیز آلمان چون

 عراق رکیه،ت آذربایجان، جمهوری ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، همچون کشورهایی. نیستند

 قامتش و قد. است کهنسال فرهنگی و تاریخ دارای است، متفاوتی کشور یک ایران اما...  و

 به اتتحقیق دست این. نیست قیاس قابل اصالً جدید، کشورهای این با که است بلند آنچنان

 ثالًم. شناسند نمی درستی به را ایران فرهنگ و تاریخ محققان این که دهد می نشان کلی طور
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 گوید می سخن مدرن دنیای ی درباره وقتی اندرسون بندیکت نام به غربی پژوهشگران از یکی

 درن،م پیش دنیای در که است معتقد وی. نشر صنعت و زمان زبان، کند می انتخاب را محور سه

 فتارگ زبان و اند یافته می تشکل – مقدس کتب زبان – مقدس زبان اساس بر بزرگ جوامع

 ای نظریه چنین اگر. است نبوده نقشی بزرگ جوامع آن تشکل در را مقدس غیر و معمولی

. دکن نمی صدق ایران ی درباره مسلماً کند، صدق کشورها از بسیاری و غرب تاریخ ی درباره

 شدنیان ترجمه لفظ به لفظ قرآن اخیر، های دوره همین تا اسالمی سنّت در: گوید می همچنین او

 عربی، نوشتاری زبانِ ناشدنیِ جایگزین و حقیقی عالئم طریق از فقط اهلل حقیقتِ چراکه بود،

 قدسم کتاب زبان که است این تجدّد دوران های خصیصه از یکی: افزاید می وی. بود دریافتنی

 رد بخارا، در و بزرگ ایران در او، تصور برخالف آنکه حال. شود می ترجمه دیگر های زبان به

 رجمهت توان می را قرآن از "طبری جریر بن محمد" تفسیر که دهند، می فتوا علما سامانی، دوران

 ام که هنگامی. است همراه تاریخی آگاهی یک با که است تاریخی مفهوم یک مفهوم این. کرد

 ستندتوان می که داشته اهمیت قدر آن فارسی زبان که بینیم می نگریم، می دوره آن مسائل به

 زا پیش حتّی دهد، می نشان که داریم شواهدی ما. کنند منتقل فارسی زبان به را مفاهیم ینا

 مرگ یا" کتاب در من. بود شده ترجمه فارسی زبان به قرآن از مختلفی های بخش طبری، تفسیر

 های بخش از یکی در و اسالم جهان شرق در که دانست نمی اندرسون که ام نوشته "تجدّد یا

 ابوصالح" حکومتِ زمان در بزرگ، خراسان در یعنی فرهنگی ایران و فارسی انزب ی حوزه

 اب هجری، چهارم قرن دوم ی نیمه در پیش، سال هزار از بیش در یعنی "سامانی نوح بن منصور

. دش ترجمه فارسی زبان به طبری تفسیر عربی متن مختلف، شهرهای علمای فتوایِ و اجازه

 است آمده چنین تفسیر همان ی شده ترجمه متن آغازِ در فقها ی اجازه و ترجمه این داستان

 به کتاب این و بودند آورده مصحف ۱۱ در بغداد از را طبری جریر بن محمد تفسیر کتاب» که

 جهت بدان – آن عبارت فهم و درک و کتاب خواندن چون و بود دراز اسنادهای به و تازی زبان

 افتاد کرف این به بود، دشوار سامانی نوح بن منصور امیر بر - بود شده نوشته تازی زبان به که

 کرد وافت ایشان از این و کرد گرد را ماورالنهر علمای پس. شود ترجمه فارسی زبان به کتاب که

 تفسیر تننوش و خواندن باشد روا گفتند. گردانیم پارسی زبان به را کتاب این ما که باشد روا که
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 مِن اَرسلنا وِما: گفت که عزوجل خدای قول از نداند، تازی او که را کس آن مر پارسی، به قرآن

 که انیزب آن او، قوم زبان به مگر نفرستادم را پیغامبری هیچ من گفت. قَومِه بِلِسانِ اِلّا رسولٍ

 روزگار ات آدم روزگار از بازدانستند قدیم از پارسی زبان این که بود آن دیگر و. دانستند ایشان

 سخن که کس اول و گفتندی، سخن پارسی به زمین ملوکان و پیغامبران ی همه امبر،پیغ اسماعیل

 این و آمد نبیرو عرب از علیه و اله صلی ما پیغامبر و بود، پیغامبر اسماعیل تازی، زبان به گفت

 نجانبای ملوکان و است پارسی زبان ناحیت بدین اینجا و فرستادند او بر عرب زبان به قرآن

 – ریهج چهارم قرن در – آن تفسیر و قرآن بار نخستین برای ترتیب بدین.« اند عجم ملوکان

 به آن ی ترجمه یا قرآن تفسیر نوشتن برای شد آغازی کار همین و شد ترجمه فارسی زبان به

 و عمیق های دلبستگی و ها آگاهی و فارسی زبان اهمیت ی دهنده نشان امر این. فارسی زبان

 است، ایران تاریخ مختلف های دوره و تاریخی ی دوره آن در زبان، این به ایرانیان انگیز شگفت

 کهنسال و تاریخی هویت از بخشی عنوان به فارسی زبان به آگاهانه طور به که هایی دلبستگی

 سازی هپیشین. نگریست می "زمین ایران" از مهمی و وسیعی ی منطقه رایج زبان عنوان به و ایران

 جمانمتر اقدام توجیه در و طبری تفسیر ی ترجمه چون مهمی متن غازآ در که انگیزی شگفت

 اسمعیل روزگار تا آدم روزگار از» که بود آن مدعی آمیزی اغراق ی شیوه به و ایم دیده آن

 پیشینه نوع آن از گفتند، می «سخن پارسی به زمین روی ملوکان و پیغامبران ی همه( ع) پیغامبر

 پیوند آن گذشته به را جامعه آن حال جامعه، یک جمعی آگاهی و باور در که است هایی سازی

 ازآفرینیب یعنی این و. افکنند پی شان گذشته استمرار در را شان آینده تا دهد می پیوند. دهد می

 زبان است مدعی که آشکاری و پنهان ادعاهای بنابراین. هویت یک تحکیم هم و تجدید، و

 هب او عصر همگانی آموزش و اجباری نظام زور به و لویپه رضاشاه قلدری و تحکم با فارسی

 است هوایی در پا تبلیغات و جعلیات نوع از است، شده تحمیل ایران مردم به رسمی زبان عنوان

 ونقر عصر در برسد، حکومت به رضاشاه آنکه از پیش ها سال. ندارد تاریخی اساس و پایه که

 و لیاص زبان تنها فارسی زبان طبیعی، طور به و خود به خود ایران، در انتشار و چاپ صنعت

 زبان ایران، در جهت همین به. بود شده آغاز آن با آن، عمومی شکل در نشر کار که بود مهمی

. ستا بوده فارسی بودند، شده منتشر مشروطیّت از پیش تا که هایی روزنامه عمومی و اصلی
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 سمیر عمالً زبان عنوان به فارسی زبان موقعیت پراهمیت بحث یعنی بحث این اینکه برای

 گزارش از بخشی شود، مشخص ایران آذربایجان در خصوص به و ایران در نوشتن و خواندن

 ترکیسم پان هوادار و معروف ناسیونالیست و دمکرات – سوسیال) زاده رسول امین محمد مهم

 یعنی «اسالم جهان در شده اعالن جمهوری نخستین جمهوری رئیس سالگی 9۱ در» بعدها که

 ربوطم آذربایجان در فارسی زبان اعتبار یعنی مسئله همین به که را( گردید – اران – آذربایجان

 نمی( ارومیه) اینجا در. نیست ممکن: »دهم می خاتمه گفتارم به و گویم می شما برای است،

 رکیت های روزنامه. بکنید پیدا دیگری خوان روزنامه المتین حبل مشترک چند از غیر توانید

 اگرچه .نیست متداول خواندن ترکی اینجا در اصالً. ندارند خواننده و خریدار اینجا در نیز قفقاز

 تیپ چنان حتّی. است چنین آذربایجان جای همه در. خوانند نمی ترکی اما هستند ترک همه

 همه ایدب که بافند می خیال و کنند می پیشنهاد نیز قفقاز برای را حال این که دارند وجود هائی

 ارومیه در که روزی پانزده عرض در. ... بخوانند فارسی به و بگیرند یاد فارسی زبان اسالم عالم

 .«دنگردی ممکن...  کنم پیدا ترکی روزنامه خریدار نفر یک بلکه کردم جو و جست هرچه ماندم،

 ستد در کتاب در - ايران تاريخ در فارسی زبان جايگاه به پرداختن بر عالوه آيا - لقمان

 ايد؟ پرداخته نيز تاريخ طول در ايران مفهوم تطور و وطن مفهوم به - انتشارتان

. یافت رواج شهر ایران و ایران ی ایده و مفهوم که بود ساسانی عصر از حداقل. بله - آجودانی

 The Idea نام به( Gherardo Gnoli) نولی جراردو نظیر بی تحقیق در بخوبی مبحث این به

of Iran مفهوم همان اساس و طرح بر زمین ایران نیز اسالمی دوران در. است شده پرداخته 

 .گردید بازسازی شهر ایران قدیمی

 کهنی ی پیشینه چندان آن جدید مفهوم در ملّت و وطن هم، غرب در بلکه ما میهن در تنها نه

 جدید ای پدیده خود د،دار ملّت – دولت مفهوم با تنگاتنگی ارتباط که هم ناسیونالیسم. ندارد

 خواهیم می و شویم می آشنا ناسیونالیستی های اندیشه با مشروطه ی دوره در ما. است تاریخ در

 .آوریم وجود به ملّی دولت
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 حاکمیت حقّ که گیرد می شکل اندیشه این محور بر آن شکل هر در سیاسی ناسیونالیسم بنیاد

 ملّت موافقت و حمایت مورد و ملّت نتخبم که است ملّی وقتی دولت و هاست ملّت آنِ از

 واحد اب( دولت یعنی) سیاسی واحد گوید می "گِلِنر ارنست" که آنگونه دیگر عبارت به. باشد

 واحد یک بیانگر جدید معنای در وطن مفهوم. باشد داشته موافقت و همخوانی( ملّت یعنی) ملّی

 یفرهنگ لحاظ به ملّتی چنین. ددار حاکمیّت حقّ جدید معنای در ملّت. است مشخص سیاسی

 مشترک بانز نقش فارسی زبان دیرباز، از ایران در چون. باشد داشته مشترکاتی باید هم تاریخی و

 شپی دنیای در سیاسی بیش و کم گاه و فرهنگی معنای در ایران مفهوم نوعی به و داشت را

 با وانستیمت زودتر آسیایی کشورهای دیگر به نسبت ما داشت، فرهنگی و تاریخی استمرار مدرن

 بود آن از پس اجتماعی تحوالت و مشروطیت نهضت برکت به. شویم آشنا ملّت جدید مفهوم

 دین و شریعت به وابستگی قید از جدید مفهوم. افتاد جا و شد پدیدار ملّت جدید مفهوم که

 غربی یکشورها برخالف درست یعنی نیافت دست دولت با اتحاد گوهر به اما. گردید آزاد

 .دادیم شکل ملّت سیاسی مشارکت غیبت در را مدرن دولت

 ممفاهی استمرار در دارد، و است داشته وجود که تاریخی دیگر دالیل از جدا را امر این علت من

 ممفهو در که اختالفی کهنسال و دیرپای ساختار ایران در. دانم می هم ایران در سنّت بنیادی

 ملّت جدید ساختار در را خود داشت، وجود سلطنت معنای به دولت و شریعت معنای به ملّت

 تملّ بین که اختالفی اختالف، ساختارِ همان اساس بر همچنان که شگفتا و کرد بازسازی

 لّت،م بین اختالف داشت، وجود شیعه تلقی و دین در( حکومت و سلطنت) دولت و( شریعت)

 ممزاح و دیرپا اختالف این طلسم و است برنخاسته میان از دولت، و ایران مردم مجموع یعنی

 ... است نشده شکسته

 های مدرنیست های دیدگاه نقد در ام کرده سعی دارم نوشتن دستِ در که جدیدی کتاب در

 رهنگمانف درون از ایران، تاریخ به توجه با را آنها تاریخیِ تحوالتِ و مفاهیم آن ما، تاریخ به غربی

 ونهچگ آن بنیادی مفاهیم و ایران مردمِ  تاریخی و فرهنگی هویت شود روشن تا. کنم بررسی

 را تحوالتی چه تجدّد ی دوره در و است بوده چگونه مدرن پیش دنیای در و است گرفته شکل
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 ای رهپا بتواند کتاب این امیدوارم. دارد مسائلی چه در ریشه ما مشکالتِ و است گذرانده سر از

 .ندک روشن را فارسی زبان اهمیت و ایران فرهنگ و تاریخ ی درباره اساسی و ای پایه مفاهیم از
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 آدمیت از متأثر احمد آل
 

 ومتحک که دهد نشان داشت قصد خواهیمشروطه مترقی اندیشه کردن لعاب و پررنگ با آدمیت

 مختلف هایجریان رجوع مورد او هایکتاب جهت همین به. نیست مشروطه حکومت پهلوی

 اتفاقاتی و وقایع بیان در دانستمی عقالنی پیشرفت مظهر را تاریخ آدمیت...گرفتمی قرار فکری

 کرتف رشد که رفتمی هاییگزینش سمت به تاریخ هایتحلیل در و افتادمی دوره آن در که

 دهد نشان را آن پیشرفت مسیر و عقالنی

 با که ودب موضوعی آدميت ريدونف دکتر نگاریتاريخ نوع و تحقيق روش - قربانپور فرشاد

 يا مرگ يا» ،«ايرانی مشروطه» برانگيز بحث هایکتاب نويسنده آجودانی ماشاءاهلل دکتر

 کار شماریب هایبرجستگی آجودانی. گرفتيم پی «کور بوف و ناسيوناليسم هدايت،» ،«تجدد

. کندمی اردو آدميت قتحقي نوع و کار بر نيز را انتقاداتی ديگر سوی از و ستايدمی را آدميت

 لیهگ ایانديشه که نگاریتاريخ عنوان به را آدميت کندمی مطرح او که مسائلی از يکی

 .آيدمی ادامه در گووگفت اين مشروح. دهدمی نشان دارد تاريخ به نسبت

 اين از .است شده تبديل معاصر تاريخ در پوشی چشم قابل غير نويسیتاريخ به آدميت

 هستيد؟ قائل نويسیتاريخ اين در نقشی چه آدميت یبرا شما جهت

 مدرن وهشی بنیانگذار او که معنی این به. است مهم بسیار معاصر نویسیتاریخ در آدمیت نقش

 تدولوژیم از گیریبهره با آدمیت باراولین برای چراکه است، ایران در اندیشه تحلیل و تحقیق

 و وقایع وصف از که دارد قصد آگاهانه که آغازدیم ایشیوه به را مدرن نگاریتاریخ مدرن،

 سبتن واقع در این. بپردازد تاریخی شکل به رویدادها و وقایع تحلیل به و کرده عبور هارویداد

 ستثناا زمینه این در را کسروی احمد ما اگر. شودمی تلقی گسست ما گذشته نویسیتاریخ به

 رابطه کلش به را سیاسی تاریخ مسائل و کند تالش اراست این در تا کرد سعی کمی که دهیم قرار

 اندردهک صحبت آن تاریخ و ایران مشروطه با رابطه در که کسانی مابقی ببیند، معلولی و علت

 بارنخستین رایب آدمیت. نداشتند تاریخ به انتقادی و تحلیلی نگاه و اندگفته وقایع شرح بیشتر
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 الشت و گیردمی کاربه است انتقادی متدولوژی بر نیمبت که را جدید نگاریتاریخ ایران در

 ازشناسیب اصلی غیر منابع از را اصلی منابع تا دهد نشان را آنها هایویژگی منابع، نقد با کندمی

. کند آغاز نایرا در را تحلیلی تاریخ کرد سعی وقایع انتقادی تحلیل با او دیگر طرف یک از. کند

 در روپیش و جدید نویسیتاریخ واقع در. است درخشان و ارزنده اربسی تالش این من اعتقاد به

 من نظر به اما هست هاییمحدودیت و نواقص او کار در چه اگر. شودمی آغاز آدمیت با ایران

 آغازگر عنوان به آدمیت نام باشد مشروطه و قاجار دوران نویسیتاریخ از سخن جا هر

 این، از ترمهم. ماند خواهد تاریخ در و بود دخواه روشن و برجسته مدرن نگاریتاریخ

 هچ کرد، جامعه فکری وجدان وارد مشروطه تاریخ از آدمیت که است هاییتحلیل و هابرداشت

 و شد نمدر نگاریتاریخ هایشیوه با بعدی هاینسل آشنایی باعث که مثبت هایجنبه لحاظ به

 نوع مینه یعنی. بود گذارتاثیر بسیار تداش که ناخوشایندی و نامناسب تاثیرات لحاظ به چه

 دمیتآ مورد در که هم دیگری نکته. بگذارد تاثیر ایعده زبان و ذهن بر توانست نگاریتاریخ

 پیشرفت جریان یک عنوان به تاریخ به هگلی دیدگاه با او که است این بگویم روشن طوربه باید

 هب تاریخ از و کرده صحبت تاریخی تعقالنی از خود هاینوشته در همواره او. نگریستمی

 دوجو رابطه این در نکاتی نیز او آثار در خاطر همین به. کندمی یاد عقالنی جریان یک عنوان

 نگرش رد توضیح: »نویسدمی «رژی نامه امتیاز بر شورش» کتاب پیشگفتار در او جمله از. دارد

 گونه دانب است تاریخی وقایع بیان تاریخ مفهوم تاریخی، تفکر نظرگاه از بدهم، خود تاریخی

 و ایعوق شناخت آنها، روشن سایه و بم و زیر همه با بیش، نه و کم نه یعنی اند،یافته وقوع که

 یعوامل و دارند فاعلی خصلت که عللی یعنی آنها، عوامل و علل تحلیل طریق و هست حوادث

 جموعم تحلیل باالخره و ستا بوده کنندهتعیین یا و است داشته فعلی تاثیر درجات به که

 شتهگذ که است مقصد یک راه به اینها همه و تاریخی جریان تعقل در عواملش و علل و واقعیات

 رد مثال یا و زندمی حرف تاریخی جریان تعقل از او که است مبحث این در. «باشد فهم قابل

 «آزادی حرانب و اول مجلس مشروطیت، ایدئولوژی» دوم جلد عنوان تحت که اثری آخرین

 والیت در است جریان تاریخ تاریخی، تعقل در: »نویسدمی است، کرده منتشر مشروطه درباره

 رتبت منطقی قانون بلکه هستند اسرارآمیز نه و یابندمی وقوع خالء در نه که حوادثی حوادث،
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.. .دآورمی دنبال به را دیگری حادثه تاریخی حادثه هر. است حوادث سلسله بر حاکم معلول

 قبیل ره از واقعیات گردآوردن مورخ کار. است جدید نویسیتاریخ اصلی عنصر تاریخی تفکر

 هایینهنمو این از. «نیست باستانی آثار موزه در استخوان خشک صورت به آنها کردن تلنبار و

 اریخیت تعقل این و دارد اعتقاد تاریخی تعقل مسئله به عمیقا آدمیت که بینیممی خواندم، که

 سیرم یک عنوان به را تاریخ که است غربی تفکر بنیاد و هگلی اندیشه از بازمانده مفهومی

 زندگی بهبود و گسترش و پیشرفت سوی به تاریخ تحول که معتقدند واقع در. بیندمی پیشرفت

 مه انصافی اشتاریخی دید نحوه درباره او ضمن در اما. داشت نگرشی چنین نیز آدمیت. است

 پیشگفتار در شمسی 59۱۷ سال در آدمیت. دیدم ایرانی مورخان آثار در کمتر من که داشت

 و حلیلیت من روش: »نویسدمی او. کندمی تاکید اینکته بر «ایران و امیرکبیر» کتاب سوم چاپ

 نباشد مستند هک امنگفته سخنی کتاب سرتاسر در. دارم را تقید نهایت یابیواقعه در. است انتقادی

. ارمد رای استقالل و دانممی آزاد را خود تاریخ تحلیل در ولی. نباشد معتبر که ندارم سندی و

 اعتقاد که است هاییارزش تاریخی هایداوری معیار. نمایدمی مرا تاریخی تفکر از جهتی آن

 ندارم اصراری هیچ اما عاطفی نه دارند عقلی مبنای که هاییارزش ام؛گرفته خو آنها به و دارم

 .«باشند همگان پذیرش مورد که

 و دانممی آزاد را خود تاریخی تحلیل در گویدمی صریحا 59۱۷ سال در آدمیت که نکته این

 قلیع مبنای که گویدمی سخن هاییارزش از آدمیت. است مهمی بسیار نکته دارم رای استقالل

 این او. کردم یاد ختاری از هگلی برداشت عنوان تحت من که است هاییارزش همان این. دارند

 آثارش در نگرشی مبنای این که بگوید دیگران به و کند تصریح را نظر این که داشت را شرافت

 که دهدمی نشان همچنین و دهدمی نشان را هاداوری این بودن نسبی واقع در این. دارد وجود

 این از. بگذارد کاله خواننده سر خواستنمی او. داشت صداقت تاریخ به نسبت تفکرش نوع در

 نآ دهندهنشان مسائل این من اعتقاد به. کرد قدردانی باید آدمیت در لهجه صراحت و صداقت

 لحاظ هب هم نگاریتاریخ جدید هایشیوه با بار نخستین که داریم کار سرو مورخی با ما که است

 ردهک آغاز را ایران در تجدد عصر تاریخ بازنگری کار تاریخی، تحلیل لحاظ به هم و متدولوژی
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 مورد در که هایینگاریتک هاینمونه. است کرده منتشر هم مهمی بسیار هایکتاب و است

 ی،کرمان آقاخان میرزا هایاندیشه آخوندزاده، فتحعلی میرزا هایاندیشه: داد انجام اندیشه تاریخ

 اصلی رمانقه که «سپهساالر عصر قانون حکومت و ترقی اندیشه» کتاب یا و طالبوف کتاب یا

 انجری یک فکری نمایندگان که هاشخصیت این طریق از کردمی سعی او است سپهساالر آن

 گاراننتاریخ برای بود هاییسرمشق اینها. دهد توضیح را هادوره آن تاریخ هستند تاریخی مهم

 غیر طوربه. داشت نقش ایران در جدید نگاریتاریخ دهیشکل در آدمیت جهت این از. بعدی

 .دهدمی نشان را آدمیت کار اهمیت اینها. بود سهیم جدید مورخان تربیت در نیز مستقیم

 بود؟ هچگون خود از بعد نويسی تاريخ بر آدميت تاثير شما نظر به. بود همين هم من سوال

 ایجدی سخن قاجار و مشروطه دوران تاریخ درباره آدمیت از پس کسی هیچ من اعتقاد به

 وجود میشهه تاثیر این. باشد کرده رجوع آدمیت به اینکه مگر است نکرده یمهم تحلیل و نگفته

 صراریا و تحقیق شیوه همین و کنند نگاه را آدمیت آثار که بودند ناگزیر بعدی مورخان. داشت

 از که دبو چیزی تاریخی، تحلیل انتقادی شیوه و داشت اول دست منابع به رجوع در آدمیت که

 آدمیت از پس که کسی هر بنابراین. کرد پیدا انتقال آمدند او از پس که یدیگر مورخان به آدمیت

 یتآدم از نوعی به الجرم است کرده بحث و نوشته کتاب مشروطه و قاجار دوره تاریخ مورد در

 که آنجایی یعنی. هستند متاثر او از هم باز نشینندمی آدمیت نقد به که آنجایی حتی. است متاثر

 کنند،می طرح را خود مباحث که است او با مخالفت در هم باز خیزندمی بر یتآدم با مخالفت به

 ویر سلبی صورت به چه و اثباتی صورت به چه او. بود اتوریته یک زمینه این در او چراکه

 .بود نهاده تاثیر دیگر مورخان

 ودخ ديگر سوی از. بود معتقد تاريخ از هگلی برداشت به آدميت که کرديد تاکيد شما

 ازرگانب و شريعتی احمد،آل همچون افرادی که جريانی از «تاريخی فکر آشفتگی»در آدميت

 تعقل همان هب جريان اين که است مسئله اين به او انتقاد. کندمی انتقاد دارند وابستگی آن به

 وضيحت در هم شما منظور. هستند توجهبی پيمايدمی حال هر به تاريخ که مسيری و تاريخی

 بود؟ همين بلیق سوال
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 از شیبخ در مسئله این گوییدمی که همانطور واقع در. است مسئله این به معطوف آن از بخشی

 یعنی ،گویدمی سخن تاریخ نیرنگ از هگل که آنجایی درواقع. شودمی دیده تاریخ به هگلی نگاه

 رفت ندخواه دیگر سویی و سمت به نهایت در اما دهندمی نشان را سویی و سمت یک وقایع

 به ودب پاسخی واقع در تاریخی فکر در آشفتگی جزوه آن اما. یافت خواهد نمود دیگری چیز و

 ،شریعتی احمد،آل از مختلف هایجریان که هاییبرداشت و ایران در سیاسی نامناسب شرایط

 این دبگوی و بگیرد پرسش به را هاجریان این داشت قصد او. داشتند... و توده حزب بازرگان،

 قدین نوشته آن درواقع. برد نخواهد جایی به راه کردن رفتار نوع این و تاریخ با برخورد نوع

 تاس این جالب اما. بود حاکم دوره آن بر که ذهنی شرایطی و دوره آن تاریخی فضای بر بود

 در احمدآل خود که حالی در گیردمی ایراد دیگران و شریعتی و احمدآل امثال به آدمیت که

 زبان رب آدمیت یعنی. بود آدمیت تاثیر تحت خواهمشروطه روشنفکری هایجریان کردن وممحک

 از احمدآل را حرف این. «ایرانی تصرف بدون غربی تمدن اخذ گفتمی ملکم» که انداخت

 غربزده و امپریالیسم کنصافجاده روشنفکران این تمام که گویدمی آنوقت و کندمی نقل آدمیت

 تالش مامت. است دیگری چیز واقعیت که بینیممی خوانیم،می را ملکم وقتی که لیحا در. بودند

 ایبر او. بدهد دستبه غربی تمدن از دینی و شرعی بیان قانون روزنامه در که بود این ملکم

 اما. نندک مداخله سیاست کار در مستقیم طوربه که کندمی تشویق را روحانیون بار نخستین

. داشت غیبت آدمیت نگاریتاریخ در مسائل این چون چرا؟. دانستنمی را ئلمسا این احمدآل

 هک رسدمی نتیجه این به نهایت در او که شد رنگ پر آدمیت نوشته در چنان غربی تمدن اخذ

 ایهنوشته از هیچکدام در کهحالی در. «ایرانی تصرف بدون غربی تمدن اخذ: »گفتمی ملکم

. خانملکم میرزا هاینوشته از بود آدمیت خود برداشت این. ردندا وجود حرفی همچین ملکم

 دوره آن روشنفکران تمام که بنویسد احمدآل جالل آقای که شودمی باعث برداشت همین

 من منظور. نکردند همدلی و همراهی روحانیون با که بود این هم آنان اشتباه و بودند غربزده

 را آدمیت هایاندیشه گذاریتاثیر مسئله این. بود آدمیت از متاثر هم احمدآل خود که است این

 .نبود مثبت جا همه در لزوما هم گذاریتاثیر این و دهدمی نشان ما جامعه بر
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 حتی هک معتقدند بسياری. بينيدمی چگونه ايران ترمعاصر تحوالت در را آدميت حضور شما

 هایريانج در را آدميت حضور که یاثر عنوان به تواننمی را تاريخی فکر در آشفتگی کتاب

 از تریگسترده دوران به که است اینوشته آن بلکه کرد ارزيابی دهد نشان تاريخی متاخر

 چيست؟ شما نظر. است تعميم قابل تاريخ

 این. است تاریخی مسائل به او توجه و حضور دهندهنشان زمان آن در کتاب این انتشار باالخره

 در آدمیت حضور کلی طوربه اما. ماست جامعه سیاسی هایجریان رب تندی بسیار نقد کتاب

 امهن امتیاز بر شورش» کتاب حتی. نیست جدی و مشخص چندان ایران اخیر سال چند تاریخ

 تنباکو تحریم واقعه آن در که دارد قصد و دهدمی نشان را آدمیت تاریخی حضور که هم «رژی

 ممکن او نظر از. دهد قرار سوال مورد را شیرازی ایمیرز پیشگامی و داده قرار بحث مورد را

 این هک است این آدمیت حرف. باشند کرده جعل را(تنباکو تحریم)  سند این دیگری افراد است

 حضور ئلهمس این البته. کردند تحمیل دیگران و شیرازی میرزای بر که بود تجار خواست واقع در

 نای که است معتقد آدمیت گرچه. دهدمی نشان انقالب اول دوران سیاسی فضای در را آدمیت

 آییمیم ترجلو چه هر اما. کندمی منتشر را آن جداگانه طوربه اکنون و است نوشته قبال را مطلب

 و یاساس کاری که معنی این به نشیند،می سکوت به نهایت در و کشدمی کنار کمکم آدمیت

 از وحشت حتی. ماست اجتماعی شرایط دهندهنشان البته این. دهدنمی انجام داراستخوان

 انعنو با که مشروطه نهضت ایدئولوژی دوم جلد در که گذاردمی اثر آدمیت بر چنان سانسور

 جلسم بستن توپ به ماجرای کتاب، بحث اساس و شودمی منتشر «اول مجلس و آزادی بحران»

 نوری هللافضل شیخ از بار یک فقط کتاب اسامی فهرست استناد به است، آزادی نابودی و اول

 فضای تاثیر دهندهنشان این. کند او مورد در نظری اظهار هیچ اینکه بدون آنهم برد،می نام

 رخیب انجام حال در سکوت سایه در بیشتر آدمیت که اینجاست. است آدمیت آثار بر سانسور

 لاو مجلس شدن تالشیم و آزادی بحران از شودمی مگر آخر. بود تنهایی در خود دیگر آثار از

 .نیاورد میان به نوری از نامی و گفت سخن
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 دوره روشنفکران از احمدآل. کرديد اشاره احمدآل بر آدميت هایانديشه تاثير بر شما

 نظر به. پرداخت نويسیتاريخ به که بود روشنفکرانی جمله از نيز آدميت. بود خود تاريخی

 بود؟ چگونه ايران روشنفکری بر او تاثير شما

 کریروشنف هایجریان از آدمیت که برداشتی. بود زیاد بسیار ایران روشنفکری بر او تاثیر

 کریروشنف جامعه بر که بود مسلطی برداشت سال هایسال دادمی مشروطه تاریخ و مشروطیت

 هایگیرینتیجه از بعضی با که هاییمخالفت وجود با چپ هایجریان حتی. بود حاکم ایران

 سیارب بابت این از که بود آدمیت دوره آن تاریخی تحلیل در آنها مرجع هم باز داشتند آدمیت

 سوسیال ارهدرب که «مشروطیت نهضت در اجتماعی دموکراسی فکر» کتاب ویژه به. بود گذارتاثیر

 تمشروطی مورد در ایران روشنفکران و جامعه فکر دهیشکل بر نویسد،می ایران در دموکراسی

 کاربه هلویپ حکومت علیه که بود نگاریتاریخ نوع همین هایجنبه از یکی. بود گذاریرتاث بسیار

 تداش قصد خواهیمشروطه مترقی اندیشه کردن لعاب و پررنگ با آدمیت چراکه شد، گرفته

 مورد او هایکتاب جهت همین به. نیست مشروطه حکومت پهلوی حکومت که دهد نشان

 غالب تفکر مشروطه مورد در آدمیت اندیشه. گرفتمی قرار فکری مختلف هایجریان رجوع

 .بودند متاثر آن از هم روشنفکری هایجریان و بود

 چيست؟ او نگاریتاريخ شيوه و آثارش آدميت، به شما نقد

 قرار نقادی مورد را او کارهای ناسالم هایجنبه واقع در است وارد آدمیت برکارهای که نقدی

 یوهش به هم نقد این. راستاست همین در نیز آدمیت به من نقد. نیست نگرویرا نقد اما دهدمی

. تاریخی و تحلیلی است نقدی شود؛می مربوط منابع از آدمیت استفاده چگونگی به هم و تحلیل

. تنیس او کار هایارزشمندی نفی معنای به آدمیت به ما نقد که نکنیم فراموش جهت همین به

 فتمگ که همانطور آدمیت چون متاسفانه اما. کردم صحبت آدمیت کار میتاه از تماما اینجا تا من

 در و افتادمی دوره آن در که اتفاقاتی و وقایع بیان در دانستمی عقالنی پیشرفت مظهر را تاریخ

 را آن فتپیشر مسیر و عقالنی تفکر رشد که رفتمی هاییگزینش سمت به تاریخ هایتحلیل

 شهاندی در مجلس و آزادی از پردازدمی خانملکم میرزا به آدمیت وقتی لمثا عنوان به. دهد نشان
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 از نهی و معروف به امر مفهوم به آزادی از قانون روزنامه در ملکم اما. گویدمی سخن ملکم

 اهنکته این به آدمیت و داندمی دین علمای از نفر هاصد اجتماع را مجلس و کندمی یاد منکر

. گیردمی خود به دینی لعاب و رنگ کامال آزادی و پارلمان از ملکم داشتبر. ندارد ایاشاره

 پارلمان فکر به خواهدمی او. کندمی حذف را دینی هایلعاب و رنگ ها،برداشت این از آدمیت

 ایجاد او دید در اصل گیردمی کاربه آدمیت که ایشیوه این. بپردازد آزادی و قانونخواهی و

 فتهگر نادیده اسالمی هایجنبه ترتیب بدین و است قانونخواهی اندیشه اصل. است پارلمان

 هب. دهدمی نشان را شده اسالمی مفاهیم آن مسلط بیان شیوه هاجنبه این که حالی در شودمی

 را خواهیترقی مبنای کردمی سعی که گرددبرمی آدمیت تحلیلی شیوه به مسئله این من اعتقاد

 ما جامعه برای را مشکالتی چهآن شرعی بیان در مترقی بیان این که دیدینم اما. بیابد تاریخ در

 لیبرال ،سکوالر روشنفکر یک تصویر دهدمی ارائه ملکم از که تصویری نتیجه در. کندمی ایجاد

 ایران در دارد وجود غرب در که را آنچه تمام خواهدمی که اروپاست طرفدار معنی تمام به و

 خانیلکمم میرزا با خوانیممی را قانون روزنامه وقتی ما. نیست بینانهواقع رتصو این. کند پیاده

 یزن کرمانی میرزاآقاخان مورد در یا. است متفاوت داده نشان آدمیت آنچه با که شویممی مواجه

 ودخ زندگی از بخشی در کرمانی میرزاآقاخان که داریم دست در سند ما. است صورت همین به

 روزنامه در شما که نویسدمی نامه ملکم به او. برساند قدرت به را روحانیون که ودب این دنبال به

 از ماه دو رفظ بکنید حکومت و بیایید شما اگر اینکه بر مبنی بدهید تامین روحانیون به قانون

 او نظر به چون زند؟می حرفی چنین چرا. رباییدمی را سبقت گوی هم «سالسبوری لرد»

 هک خواهدمی ملکم از بنابراین. بگیرند دست در را قدرت و بیایند که ندترسمی روحانیون

 یکرمان میرزاآقاخان از آدمیت که تصویری که حالی در. کند کار این به تشویق را روحانیون

 آوردنمی خود آثار در را هااندیشه از بخش این او. است روحانیون ضد روشنفکر یک دهدمی

 لطنتس به را السلطانظل که بود این دنبال به ایدوره در میرزاآقاخان نهمچنی. گیردمی نادیده و

 اگر نچو چرا؟. بینیمنمی «کرمانی میرزاآقاخان هایاندیشه» کتاب در ما را مسئله این اما برساند

 و کرمانی میرزاآقاخان از خواهدمی که قهرمانی و آرمانی تصویر آن بیاورد هم را مسائل این

 .شودمی مخدوش بدهد. ..و خانملکم
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 خود اهر به بايد و بود ترمهم است معتقد آن به خود که ترقی انديشه آدميت نظر از يعنی

 رفت؟می

 خوانیم،می را کرمانی میرزاآقاخان کتاب مقدمه وقتی رواین از. است مسئله همین برای. بله

 برای سرمشقی خواهممی ،کنم متحول را نگاریتاریخ خواهممی اینکه از جدا گویدمی آدمیت

 یکس وقتی خب.... و بودند مبارزی و آزاده مردمان شانپدران ببینند که بدهم مملکت جوانان

 ات شودمی ایوسیله مسئله این دهد، ارائه اخالقی سرمشق و بسازد قهرمان تاریخ در خواهدمی

 یمدار نظر در که صورت آن به سرمشق این و اخالقی نمونه این با تاریخ واقعیت که جا هر در

 با تآدمی که بود این آدمیت به من دیگر اساسی انتقاد. بگیریم نادیده را آنها آیدنمی در جور

 و دولت مفهوم دوره آن هاینوشته از بسیاری در و نداشت کافی آشنایی دوره آن تاریخی زبان

 یتاریخ هایبرداشت رد بدفهمی باعث همین. نداد قرار بازخوانی مورد درست شیوه به را ملت

 روزنامه بحث کندمی صحبت او کارهای از آدمیت که آنوقت «سپهساالر» کار در مثال. شد

 دکاربر متوجه آدمیت که است خاصی مفهوم دوره آن در دولت مفهوم. است «ملتی» و «دولتی»

 دزننمی حرف ملت از وقتی دوره آن روحانیون از بسیاری نوشته در. نیست آن اصطالحی

 کار در اینها اما «نیشن( »NATION) معنای به ملت نه و است اسالم دین و شریعت منظورشان

 چارد بنابراین و نیست مفاهیم این متوجه مواقع برخی در آدمیت. کندمی پیدا تداخل آدمیت

 .شودمی مشکل

 تاريخ اين ننوشت به بايد نيز اکنون شما نظر به. دانندمی هم انديشه تاريخ نويسنده را آدميت

 پرداخت؟ هايیانديشه چه نوشتن به بايد صورت اين در. بپردازيم

 علیفتح میرزا هایاندیشه و کرمانی میرزاآقاخان هایاندیشه ایران در بار نخستین برای آدمیت

 ردک شروع جدید شکل به هم را اندیشه نگاریتاریخ و نوشت جدید ایشیوه به را زاده آخوند

 یشهاند نگاریتاریخ به نگاریتاریخ جای به ما که است مطرح ایران در امروز که بحثی این اما

 شارها کدیور آقای و طباطبایی امثال کار به رابطه این در. است ایکنندهگمراه بحث داریم نیاز

 دامند؟ک اندیشمندان و چیست؟ اندیشه از منظورشان پرسید باید نخست من اعتقاد به. کنندمی
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 آدمیت که یآنجای حتی. بنویسیم را اندیشه فقر تاریخ شویم مجبور اندیشه تاریخ جای به شاید

 هایدیدگاه منظورش گوید،می سخن سپهساالر یا کرمانی آقاخان یا و آخوندزاده هایاندیشه از

 مطرح زمان آن جاری مسائل با ربط در که آنهاست جدید اجتماعی هایبرداشت و سیاسی

 ینا من صریح منظور. بود مربوط آن واقعی معنای در اندیشه به کمتر دهآخوندزا جز و شدندمی

 این .نبودند جدید معنای در اندیشمند هیچکدام خراسانی آخوند نه و مستشارالدوله نه که است

 احبص اصول در و مسلم مجتهد خود کار در خراسانی آخوند. نیست آنها کار تخفیف منظور به

 در را ایشرافتمندانه هایتالش که است ارجمندی سیاسی کوشنده هم مستشارالدوله. است نظر

 بحث اما. کرد است، بوده غرب جدید تمدن دستاورد که خواهیقانون اندیشه پیشبرد جهت

 و نیازمندیم جدید تاریخنگاری مختلف انواع به ما آنکه دیگر است، دیگری بحث اندیشه

 .کرد نخواهد نیازبی نگاریتاریخ دیگر هایشیوه از را ما آنها هیچکدام
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 (کامل متن) ما پدران و ما یکسان مطالبات ضایعه
 

 چنین کرانروشنف اگر که پرسش این. است افتاده اتفاق که است چیزی آن شرح و تحلیل تاریخ،

 جهت رد است پرسشی. نیست تاریخی پرسش اساساً کردندمی باید کاری چه پس کردند،نمی

 دارد نظر ضرورت به بیشتر غیرتاریخی هایپرسش نوع این. است افتاده اتفاق که چه آن توجیه

 ایران جامعه چون سنتی و تاریخی جوامع مشکالت و هاانسان مسؤولیت به تا

 و حذف با خرداد، دوم شنبه پنج روز در را گفتگو اين متن «اعتماد» روزنامه نامه هفته

 :خوانيد می زير در ار آن کامل متن. است کرده منتشر سانسور

 سخنور حسین

 دوپهلویی و مبهم چهره مشروطه، دور چندان نه دوران روشنفکران سایر مانند هم خان ملکم

 و خائن یکسر را او دیگر گروهی و انددانسته نوسازی و تجدد معمار را او برخی که دارد،

 ایرانی روشنفکران خود، آثار بغال در که است نگارانیتاریخ جمله از آجودانی ماشاءاهلل فریبکار،

 به ار ایرانی تجدد باشد، سنت ناقد آنکه از بیشتر و است داده قرار بررسی و تحلیل مورد را

 این بر نیز ما. است گرفته پی نیز «ایرانی مشروطه» کتاب در را خط همین او. کشدمی چالش

 خصوص در دانیآجو عام مدعای نخست: کردیم مطرح سطح دو در را سؤاالتمان اساس،

 هب خاص طور به دوره آن روشنفکران بین در سپس و گرفت قرار بررسی مورد روشنفکران

 .پرداختیم ملکم

 درص روشنفکران و متفکران هایانديشه به نسبت شما عام مدعای به بپردازيم نخست

 در. عصر آن روشنفکران توسط «غربی تمدن و فرهنگ مبانی و اصول تقليل» يعنی مشروطه،

 و شودمی مطرح ملت و nation مثال ايرانی مشروطه کتاب از مهمی بخش در راستا اين

 يعت،شر پيروان و شريعت معنای به ملت ما، فرهنگ پيشينه در» کنيدمی تاکيد آنجا در

 ليلد همين به... بود سلطنت معنی به دولت با تقابل در اساس در شيعه، تلقی براساس
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 شناخته دولت رياست به درباريان و شاه و داشتند عهده به را ملت رياست روحانيون

 .«شدندمی

 اعصار در هادولت با روحانيت همکاری از مقابل در و دارند ترديد داوری همين در برخی

 .کنندمی نفی نمونه اين با را ملت و دولت تقابل آن و کنندمی ياد صفويه جمله از مختلف

 امّا. است داشته وجود همیشه بیش و کم درجات به اههمکاری عدم یا هاهمکاری نوع این

 رد شیعه مهم نظری اصول از یکی زمان، امام غیبت در سلطنت معنای در حکومت بودن غصبی

 اساسی اهاشتب یک کنید،می نمونه این از که گیرینتیجه در این از جدا. است بوده تشیع تاریخ

 پیدا راه ایران به قاجاریه زمان در جدید، یمعنا در ملت مفهوم که است این آن و دارد وجود

 شد آشکار میالدی 53 و 5۷ قرن در که بود جدیدی مفهوم nation مفهوم هم غرب در کرد،

 این بنیاد. شد منجر nation state به سیاسی لحاظ به و شد همسو دولت معنای با کمکم و

 اعتبار و قانونیست وقتی لتدو یعنی بود، استوار ملت حاکمیت حق براساس نیز جدید مفهوم

 دیدج معنای به ملت و بود ناشناخته صفویه دوران در مفاهیم این. باشد ملت منتخب که دارد

 .باشد داشته وجود توانستنمی زمان آن در شد، صحبت آن از که

 تقدر سر یک که معنی این به داشت افقی ساختار صفویه زمان در قدرت سیاسی ساختار

 وحانیر نه که داشتند قرار مردمی نیز خط این وسط در روحانیون، آن دیگر سر و بودند درباریان

 .دربار و حکومت به وابسته نه و بودند

 در یعتش و کنند،می اعالم رسمی مذهب عنوان به ایران در را تشیع بار نخستین برای صفویه

 سیسیا نظریه ینتدو برای جهت همین به. گیردمی قرار صفوی هایدولت نظری پایگاه واقع

 وعن واسطه به صفوی هایدولت آنکه دیگر. داشتند نیاز شیعه روحانیون به شیعی حکومت

 و سازندب شیعه روحانیون با بودند ناگزیر داشتند، کشور غرب و شرق در که خطرناکی دشمنان

. نددبو مذهب سنّی هایدولت مقطع، آن در ایران دشمنان زیرا. باشند داشته تنگاتنگ ارتباط

 دادن مشارکت با و شیعه روحانیون کمک با صفویه(. غرب در هاعثمانی و شرق در هاازبک)



112 

 

 همین به. کنند جدا مذهب سنی اسالم جهان از را خود سفره تا کردند سعی جامعه، امور در آنها

 لطنتس همچنان را برتر دست حسین، سلطان شاه دوره تا اما. برکشیدند را شیعه روحانیون جهت

 رانده سیاسی قدرت از روحانیون نادرشاه، اقتدار با و افشاریه حکومت با بعدها اما... اشتد

 هب یابد،می ادامه هم قاجار دوره در دیگر هایتفاوت با و دیگر شکلی به وضع همین و شدند،

 دفاق اینکه نه ندارند، صفویه دوره معنای به سیاسی قدرت دربار، در روحانیون که معنا این

 در و آمدندمی هم مدد به جاها ایپاره در. شودمی مشخص قدرت دو این حوزه. بودند تقدر

 .گرفتندمی قرار هم مقابل در مواقع بعضی

. نندکمی تغییر ایران تاریخی دشمنان که است این آن و افتدمی هم مهمی اتفاق قاجار دوران در

 کشور جنوب و شمال در هاانگلیسی و هاروس کله و سر ها،عثمانی و هاازبک جای به دیگر

 ویصف دوره در روحانیت نقش مثل دیگر هم روحانیت نقش. مذهبند مسیحی که شودمی پیدا

 و ریعتش پیروان شریعت، معنای به ملت و سلطنت معنای به دولت تقابل دوره این در. نیست

 شاه از و ملت روسای به روحانیون از. گیردمی ایتازه سیاسی بیان روحانیون، یعنی رؤسایشان

 .شودیم ترپررنگ جداسری و تقابل این ساختار و. شودمی تعبیر دولت روسای به درباریان و

 متفاوتی کاربرد مشروطه زمان در مفهوم دو اين معتقديد ملت و امت دوگانه درباره شما

 مفهوم «تمل» و( دينی ایصيغه با و) قديم مفهوم «امت» اينکه به توجه با چرا. داشتند

 ،کاربرد در تغيير اين که آن ضمن دادند؟ ديگری به را خود جايگاه کدام هر بود، جديدی

 در نراقی محمدمهدی مولی مانند برخی که چرا بود، معتبر زمانی چه و حد چه تا

 ار «امت ـ امام» رابطه کرد سعی قاجاريه زمان در شيعه روحانيت معتقدند الموحدينانيس

 .ببرد بهره قاجار با تضادش پيشبرد جهت رد تا کند تقويت

 مه جای به گاه و نیست دقیق چندان اصطالحات این کاربرد موارد ایپاره در که است درست

 اسالم ملت از یا و اسالم یا مسلمان امت از وقتی قاجار، دوره همین در چنانکه. روندمی کار به

 است نای واقعیت اما. داشتند نظر کشور کی مسلمانان یا جهان مسلمانان همه به گفتندمی سخن

 رنگشان و ژادن و زبان انسانی، عظیم هایگروه به بیشتر گفتندمی سخن امت از وقتی دیرباز، از که



113 

 

 امت چهار به را جهان مردم النحل، و الملل در شهرستانی چنانکه داشتند نظر زندگیشان شیوه و

 توسعاً و شریعت معنای به عمدتاً ملت اما. دهن و روم عجم، عرب، امت: کندمی تقسیم بزرگ

 همین هب... نصاری ملت و یهود ملت مسلمان، ملت مثل. رفتمی کار به شریعت پیروان معنای به

 تمل به آنها از گفتندمی سخن قدیمشان مذهب مالحظه به هاایرانی از وقتی گذشته در جهت

 از ،داشتند نظر آنها دیگر خصوصیات و زبان و نژاد به وقتی و کردندمی یاد مجوس یا مجوس

 .کردندمی یاد عجم به آنها

 بانز در هم و اسالمی مختلف منابع در هم شریعت پیروان گاه و شریعت معنای به ملت کاربرد

 :است آمده بیهقی تاریخ در. دارد ایدیرینه قدمت فارسی فرهنگ ادب و

 اجد دیگر یک از و برادرند دو ملت و دولت و است بسته شریعت و پادشاهان بر جهان کار»

 .«نباشند

 از مفهوم این. است رفته کار به شریعت معادل ملت و پادشاهان معادل دولت عبارت، این در

 ه،دور آن رساالت و هانوشته از ایپاره در آن از پس سالی چند حتی و مشروطه انقالب تا ملت

 یهمه معنی به اسالم ملت از گاه اام دارد، مشخص حضور روحانیون هاینوشته در بخصوص

 تمل مسلط مفهوم اما. است شدهمی یاد مسلمانان همه معنی به هم باز اسالم امت از یا مسلمانان

 تعبیراتی و بود ناظر شریعت پیروان و شریعت به فقط ـ ملت جدید مفهوم پیدایی از پیش تا ـ

 یک با سیاسی واحد یک نایمع در ایران به ربطی هیچ ملیت، حقوق و ملیت و ملت چون

 اگر ملت، جدید مفهوم پیدایی از پیش تا. نداشت فهمیممی امروز که آنگونه ملی حکومت

 گویندب سخن بودند ایران( سلطنت)=  دولت تابع سیاسی لحاظ به که مردمی همه از خواستندمی

 چه مسلمان چه) نایرا اهالی عموم به رعیت. کردندمی یاد ایران رعایای یا رعیت به آنها از

 سلطنت ییعن دولت تابع که شدمی اطالق دینی مختلف عقاید با( مسیحی و کلیمی یا زردشتی

 .بود حقوق و حق فاقد اما داشت، سیاسی بار گرچه معنی این در رعیت. بودند

 دجدی مفهوم که بود مشروطه انقالب با و ناصری عصر در خواهیقانون نهضت با حقیقت در

 مهکل کمکم و شد پیدا بودند سیاسی حقوق و حق صاحب که ایران مردم یهمه نعنوا به ملت



114 

 

 به اما رفت، کار به nation معنای به بیش و کم و شد دور آن شریعتی و مذهبی بار از ملت

 نایمع به) ملت کلمه قدیمی کاربرد به توجه با همچنان و نیافت دست دولت با اتحاد گوهر

 خود رد را تضاد حتی و تقابل و جدایی ساختار این و ماند باقی دولت با تقابل در( شریعت

 .کرد حفظ

 مفهوم پیدایی چگونگی و رعیت و دولت ملت،: مفاهیم این کاربرد چگونگی و حدود و حد

 قرار بررسی مورد دقت به ایرانی مشروطه کتابِ در قاجار، دوره متون در دولت و ملت جدید

 .است گرفته

 یسياس انديشه در اما بود خاصی آيين و شريعت پيروان بر ناظر اابتد در گرچه «ملت»

. داد دست از را اشدينی بار و يافت سياسی معنای سرعت به ملت مشروطه، صدر ايرانيان

 حصنت ماجرای در( کرمانی االسالم ناظم) «ايرانيان بيداری تاريخ» در تغيير اين از اینمونه

 :است آمده چنين انگليس سفارت در

 داد ييرتغ را نظرش شاه مظفرالدين روز دو فاصله به بود، ملی مجلس تاسيس از صحبت.. .

 را مزبور مجلس که داشت مقرر و کرد صادر دومی فرمان مشروطيت، اول فرمان پی در و

 شرايط و فصول مجلس، اعضای انتخاب از بعد نموده، دايره صحيحا سابق دستخط شرح به

 بموج که طوری به منتخبين امضای و تصويب موافق را یاسالم شورای مجلس نظامنامه

 مجلس به ملی مجلس... نمايد مرتب مقدس شرع قوانين اجرای و مملکت عموم اصالح

 را قساب دستخط دو شد قرار باالخره. خيزدمی بر اعتراض فرياد. شودمی تبديل اسالمی

 ورایش مجلس که دستخط رد نيز و بنويسند دستخط يک در را دو هر مضامين و دهند تغيير

 از یبعض شايد چه. شود تبديل ملی شورای مجلس عبارت اين به بايد اندنوشته اسالمی

 اسالمی مجلس در کافر بگويند وقت آن و کند تکفير را مبعوثين از يکی شخصيه اغراض

 ظلف و بفرستند مجلس اين به را مجوس و ارامنه و يهود طايفه که ديگر... و کندمی چه

 .است ملی لفظ مناسب سازد،نمی آنها ورود با المیاس
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 ردمو و آوردم ایرانی مشروطه در هم من کردید، نقل «ایرانیان بیداری تاریخ» از که را موردی این

 اما. است شده نوشته قاجار شاه مظفرالدین دوره در «ایرانیان بیداری تاریخ. »دادم قرار بررسی

 در شاه، ناصرالدین دوره در و کرمانی، االسالمناظم از ترپیش هاسال جدید معنای در ملت

 مندرجات بر قمری 5۲۷9 در که نقدی در آخوندزاده. است رفته کار به روشنفکران هاینوشته

. کرد اشاره «ملت» اصطالحی معنای و جدید مفهوم همین به نوشت ایران سنیه ملت روزنامه

 هوممف «ملت» از هنوز روزنامه این گردانندگان راًظاه. بود مسجدی تصویر سنیه، روزنامه سرلوحه

 به هتوج با خود نقد در آخوندزاده. داشتند نظر در را «شریعت پیروان و شریعت» یعنی آن رایج

 :نوشت سنیه ملت روزنامه منشی به مسئله این

 نامناسب من نظر در ای،نگاشته ایران ملت عالمت خود روزنامه در تو که مسجد شکل اوالً»

 یرانا قوم اگر یعنی است، آن اصطالحی معنی تو مراد ملت لفظ از اگر اینکه علت به نماید،می

 .مسجدند صاحب اسالمی هایفرقه یهمه و نیست ایران قوم به منحصر مسجد «کنیمی مراد را

 نمشهورتری از یکی هم اسالم از بعد و... است فرس قدیمه آثار اسالم از قبل ایران قوم عالمت»

 «اندشده ایران جداگانه سلطنت باعث» صفویه او زعم به که چرا «است صفویه پادشاهان ثارآ

 (۱1 و ۱۱ صص. 5915 تهران، چاپ مقاالت، آخوندزاده،)

 ایران مردم یهمه معنی به( nation معادل) آن اصطالحی معنای در ملت آخوندزاده تعبیر در

 دجدی مفهوم این. اجتماعی و سیاسی حقوق از هم و بود برخوردار تاریخی قدمت از هم که بود

 کرمانی، آقاخان میرزا آخوندزاده، چون دوره این روشنفکران و هاناسیونالیست هاینوشته در

 به. دافتمی جا اجتماعی تحوالت بستر در تدریج به و کمکم و رود،می کار به دیگران و ملکم

 ملت، جدید مفهوم با زمان هم آخوندزاده، هاینوشته در حتی که گفتم جهت آن از را تدریج

 «ماسال دین دوام» نویسدمی جایی در مثالً. شدمی استفاده هم شریعت معنای در ملت از همچنان

 از تمل امتیاز جهت به بعد فهمیده، را دین کنه معرفت، و شعور با که» است ممکن صورتی در

. «است ترافزون خیلی واقعاً شیعه ملت یاولیا مصیبت» یا «بمانی باقی مسلمانی در ملل، سایر

 هک است ملت چه این: »گویدمی. بردمی کار به امت معادل مسلمانان، همه معنای به را ملت گاه
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. میالدی 53۷1 باکو، چاپ الدوله، کمال مکتوبات...« )و رسدمی ملیون دویست به عَدَدش

 ...(و 51۲ ،59۳ ،5۲5 ـ 5۲۱ ـ 5۱۳ صفحات

 مفهوم جایگزین ایران مردم یهمه معنای به ملت جدید مفهوم کمکم که است دوران همین از

 رمانیک االسالمناظم از که را اینمونه اما. شودمی شریعت پیروان و شریعت معنای به ملت قدیم

 و رنگ هنوز آوردید، اسالمی مجلس جای به ملّی مجلس ترجیح در «ایرانیان بیداری تاریخ» از

 پیروان معنی به. نیست ناسیونال معادل او نوشته در ملی یعنی. دارد را خود اسالمی بوی

 یزن مجوس و ارامنه و یهود طایفه» آنکه دیگر: گویدمی خود چنانکه. است مختلف هایشریعت

 لفظ اسبمن سازد،نمی آنها ورود با اسالمی لفظ و بفرستند مجلس این به را خود منتخبین باید

 و هامسیحی فرستادند، مجلس به را جمشید ارباب که هازردشتی جز هم عمل در«. است ملی

 رمانیک اسالمی ناظم همین. بفرستند مجلس به را خود مذهب هم نمایندگان نتوانستند هایهودی

 خود تاریخ از دیگری جای در است، آورده اسالمی بر ملی ترجیح در را اینکته چنان که

 یلیوک خود جانب از که مصرند هازردشتی و ارامنه و یهود یطایفه که «افتاد مسموع: »نویسدمی

 فیمخ انجمن شد،می «اصفهان و نجف علمای ایرادِ باعث مطلب» این چون. بفرستند مجلس به

 با پس «خودشان نوع از وکیل انتخاب از کنیم منصرف را آنها دیده، را حضرات» که داد رای

 باییطباط آقای به دادند را حقشان «معقولیت و نجابت نهایت» با ارامنه یطایفه بسیار، زحمت

 دیمق صاحبان عنوان به هازردشتی اما. بهبهانی آقای به کردند واگذار را حقشان هم یهود طایفه و

 شما هک است این مناسب: »گویدمی جمشید ارباب به االسالمناظم. نرفتند بار زیر مملکت این

 مایید،ن منتقل مسلمانان از دیگر کسی به یا و ساقط را خود حق یا یهود، و ارامنه طایفه مانند هم

 هرج» انتخابات نوع این یواسطه به اگر که چرا «نمائید انتخاب مسلمانان از را خود وکیل آن یا

 دخواهن صدمه و زحمت دچار شما ملت و شما نوع... آید پدید اهالی بین اختالفی و افتد مرج و

 (533 ص ایرانی، مشروطه نیز ـ 1۷۱ و 1۷9 صص اول، بخش یرانیان،ا بیداری تاریخ.« )گردید



117 

 

 خواهند صدمه و زحمت دچار شما ملت و شما نوع» گویدمی که عبارت آخرین این در حتی

 به هن است برده کار به زردشتی شریعت صاحبان و شریعت پیروان معنی به را ملت «گردید

 .آن جدید معنای

 آيا. دش نهادينه مشروطه اواخر در غربی مدرنيته تجدد مبانی با مطابق ملت مفهوم باالخره

 مشروطه» ما مشروطه انقالب که نبود اين ما کار اشکال بگوييم تا نيست کافی مثال همين

 ورداربرخ تداومی از ما مشروطه انقالب که بود اين ما کار اشکال بلکه درآمد، کار از «ايرانی

 .شود نهادينه جامعه در مرور به جديد ممفاهي و شود ايرانی مشروطه که نشد

 زا گرچه ما. ندارد جدایی و است عجین دولت مفهوم با آن غربی معنای در ملت سیاسی مفهوم

 کار به سیاسی حقوق با مردم همه معنای به را آن و گرفتیم فاصله ملت شریعتی و مذهبی مفهوم

 دولت و شریعت معنای به ملت بین که را ایدیرینه ضدیت و تقابل و جدایی ساختار اما بردیم،

 کردیم حفظ آن جدید معنای در ملت، جدید ساختار در همچنان داشت، وجود سلطنت معنای به

 گوهر هب نتوانستیم یعنی. دیدیم دولت با تضاد در حتی و تقابل در را ملت گذشته مثل باز و

. است مدهآ تفصیل به ایرانی مشروطه در آن انگیزغم داستان. بیابیم دست دولت با ملت اتحاد

 فاهیمم که وقتی شوند، نهادینه جامعه در توانستندمی جدید مفاهیم چطور پرسممی شما از پس

 وجود به جدی هایسوءتفاهم و شدندمی مطرح غلط ابتداء از مفاهیم، تقلیل جریان در جدید

 نتیجه به دادیممی ادامه ـ را غلط راه ـ را راه اگر که بود امیدوار توانمی چطور آوردند؟می

 اعالن از سال اندی و صد اکنون هم کردیم؟می درک را آنها درست معنای باالخره و رسیدیممی

 رس به ملی دولت و قانون حاکمیت گدازِ و سوز در همچنان ما آیا گذرد،می ایران در مشروطیت

 ما جامعه عمومی فضای در است سال 51۱ از بیش که قلم و بیان آزادی واقعاً آیا بریم؟نمی

 است؟ شده محقق شده، مطرح

 یک که آوردنمی وجود به شما برای را پرسش این اجدادمان و ما پدران و ما یکسان مطالبات

 ردک شناسایی باید را آنها سیاسی و اجتماعی عوامل و مشکالت این است؟ لنگ مانکُمیت جای

 .دکر آگاه را جامعه وجدان آنها، نقد و بحث با و
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 نگارتاریخ ایران در. است نشده پدیدار ما فرهنگ در قانون و آزادی از صحیحی درک هنوز

 تهگرف قرار غفلت مورد عمیقاً ما تاریخ از بخش این. نداریم هم مفاهیم نگاریتاریخ و مفاهیم

 با و هدور این تاریخی زبان با نویسندمی را دوران این تاریخ که متجدد افراد از بسیاری. است

 ردرگمیس ایجاد بیشتر هایشاننوشته. ندارند آشنایی تاریخی یشیوه به جدید مفاهیم تحوالت

 .زنندمی دامن ایتازه هایبدفهمی به و کندمی

 «ملی دولت» و «ملت» ،«آزادی» مفهوم کردم سعی نمونه برای تجدد، یا مرگ یا کتاب مقدمه در

 و دهم قرار بررسی مورد بهار الشعراءلکم و یزدی فرخی هاینوشته و هاسروده در را

. ودب آورحیرت بررسی این حاصل. دهم دست به مشخص طور به مفاهیم آن از را شانبرداشت

 م،قل سیاسی، آزادی) آزادی ستایشگر عام طور به مشروطه عصر نویسندگان و شاعران یهمه

 دقت به آثارشان در را مفاهیم ینا از یک هر اگر اما اند،«ملی دولت» و «ملت» و( احزاب و بیان

 چه یا آزادی از محدودی درک چه گاه که شد خواهید زدهشگفت آنگاه دهید، قرار مطالعه مورد

 .داشتند «ملی دولت» از ویرانگری درک

 :گفتمی و دیدمی آن طبقاتی معنای در را آزادی یزدی فرخی

 نیست اصنافی جنگ که مملکتی در

 نیست کافی و منبسط آن آزادی

 ،است «ملت توده» او دیگر تعبیر به یا و کارگران و دهقانان آزادی همین او دید در ایران آزادی

 :اندخومی فرا مبارزه به را آنان و گفتمی سخن آن از خود شعر در مختلف انحای به که ایتوده

 نمود باید آشنا صنفی جنگ با را توده

 نمود باید غنا و فقر سر بر را کشمکش

 است دهش تقدیس مختلف انحای به او نثر و شعر در عریان خشونت بستر در مبارزه این ارساخت

( نآ حامیان و جامعه زحمتکشان) ملت توده جز که بیانی. است گرفته خود به آشکار بیان و
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 بیکار و نوشد خوش و پوشد خوش» که آن تا گرفته دارسرمایه و مالک از را دیگری هرکس

 عرش دستور در را بشر ابنای کشتار «خیرخواهانه» و دانستمی کشتار و مرگ مستحق را «بود

 :دادمی قرار

 کشت بــایــد بیــدادگــران ز داد ره از

 کشت باید آن گر است این بیدادگر اهل

... 

 بود بیکار و نوشد خوش و پوشد خوش آنکه

 کشت باید دگران رنج حـاصل خـورد چـون

 نیست شـر ـزج بشـر ابنـای ز و آزمـودیـم

 کشت باید جانوران ایــن از خیـرخــواهانه

 کــرد بــایــد درو داس دم ز را مســکنت

 کشت باید کــارگران چَکُــش بــا را فقــر

 مالک دهقــان دلِ از بود کـه تـا خبــربـی

 کشت باید خبرانبی آن کز که است این خبر

 (555 ص دیوان)

 آرزوی به ساالرها، و سردارها کشیدن دار باالی به با «ینک دست» که بود روزی آرزوی در و

 بار،خشونت یشیوه همان با و مفهوم همان در «آزادی» به یابیدست در کارگران و دهقانان

 :بپوشاند عمل یجامه

 اندمهلـک زهــر دارای مجــلسی مــارهــای

 مارها دارد که مجلـس آن از بــاری الحــذر
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 نمود نتواند گفتار ارهــا،کفتــ ایــن دفــع

 کفتــارهـا ایــن دفــعِ بــاید کــردار ره از

... 

 کنـدمی مـا دولــت را کــارگــر کــار مــزد

 بیکارها ولگردها، هـا،هــرزه جیــب صــرف

 کم دار یک بود خـائن همه ایـن بــرای از

 دارها چوب ز را میدان پهـن ایـن پــرکنیــد

 کشید باال کین دست با پا هب شد چون دارها

 ســردارهــا ســاالرها، دارها، آن ســر بــر

 (۷9 ص دیوان)

 از ندباالییبل نامهستایش او شعر که اخیر قرن چند سرایقصیده ترینبرجسته بهار الشعراءملک

 ملی دولت و سیاسی آزادی ،«سیاسی احزاب تاریخ» در بعدها است، «خواهیقانون» و «آزادی»

 چنین مشروطه دوره در را دموکراتش فکرانهم و مورنظرش خواهآزادی و مقتدر و لمستق

 و الممالکمستوفی و الدولهعین و عالءالسلطنه کابینة سال یک ظرف: کندمی گزارش

 .گردید تشکیل[ قمری] 599۳ شوال تا 5991 شعبان از الدولهوثوق و السلطنهصمصام

 ثریتاک شراکت، به دموکرات دسته دو هر و افتاد جریان به قاتاو همان در تهران انتخابات تنها»

 در هارمچ مجلس بودند، نینداخته تعویق به را انتخابات و بودندمی دسته یک اگر و بردند[ را]

 ستد به که دولتی نظیر آمد،می وجود به بود منظور که دولتی و بود افتاده حزب این دستِ

 هب که ملتی با کرد توانمی چه ولی... آمد وجود به هانازی تِدس به آلمان در بعدها و آتاتورک

 پیش روشن دهعقی یک با مردانه و گرفتن تصمیم و کردن کار به تا است راغب بیشتر بافیمنفی

 آمد، کار روی به الدولهوثوق آقای دوم یکابینه که شد این فقط کار، همه جای به... رفتن؟
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 هم وپت با که بگیرد دست به طوری را کار زمام شمرده، نیمتغ را وقت بایستی که ایکابینه

 ای آتاتورک کارِ طرز که نکرد جرئت یا نخواست هم ما دولت رئیس... گرفت پس او از نشود

 دست هب نه قزاق، ایعده دست به ولی... گرفت صورت بعدها کار این و گیرد پیش را موسولینی

 (۲3 و ۲۷ ،۲۸ صص اول، جلد ایران، سیاسی احزاب صرمخت تاریخ) «خواهآزادی و عالم ایعده

 ولتِد چون دولتی مرکزی، قدرتمند و مقتدر مستقل، دولت ایجاد که است این عبارت آن مفهوم

 بوده دوره آن خواهآزادی هایدموکرات از بعضی آرزوی منتهای ها،نازی و موسولینی و آتاتورک

 با را ما که آنهاست تحوالت و جدید مفاهیم بردکار در معنایی هایبم و زیر این فهم. است

 .کندمی آشنا عدیده مشکالت و تجدد عصر تاریخی فضای

 ما گرایتقليل و گر تقليل تجدد در که سنت در نه را ايران مشکالت ريشه معموالً شما

 نتیس مفاهيم از برخی که. ديد هم سو آن از را رابطه اين توانمی نظر به. کنيدمی جستجو

 فرهنگ در سياسی مفهومی عنوان به freedom مثالً. يافتند اعتال جديد مفاهيم کمک هب

 یسنت هایفرهنگ اين در آنچه. نداشت ایسابقه هيچ ايران جمله از مسلمان جوامع سياسی

 يرانا تجددطلب روشنفکران. بود «برده» مقابل حقوقی معنای در «آزادی» کلمه داشت وجود

 را ،freedom آزادی اسم، آن از و داده قرار free معادل را ادآز آشنای مفهوم همين

 گفت توانیم آيا. يافت سياسی معنايی بلکه نبود حقوقی مفهومی بعد به آن از آزاد. ساختند

 و ندبرکشيد سياسی زمينه يک به حقوقی زمينه يک در را آزاد مفهوم ايرانی روشنفکران

 دادند؟ اعتال

 و بند و قید از شدن آزاد و رهایی مطلق معنای به کرات به ما یاتادب در آزادی اوالً خیر،

. ترفمی کار به دنیوی تعلقات از رهایی عنوان به ما عرفانی ادب در و کلی طور به مشکالت

 و شکر معنای به. دارد معنا غم از شدن فارغ و شدن رها غم، از آزادی یا شدن آزاد غم از مثالً

 :است گفته مولوی. فترمی کار به هم سپاسگزاری

 کنید شادی مومنان گروه ای
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 کنید آزادی سوسن و سرو همچو

 معنای ربیشت عربی، «تحریر» معادل بردگی، از رهایی معنای به آزادی و برده غیر معنای به آزاد اما

 نای به توجه با را آزادی مشروطه، دوره روشنفکران کنمنمی فکر اما. داشت حقوقی و فقهی

 freedom جای به آزادی کاربرد در یعنی. باشند داده قرار freedom معادل ی،فقه اصطالح

 فهومم یک برکشیدن بحث یابی معادل این در بنابراین. اندداشته توجه رهایی معنای همان به

 شناآ احزاب و قلم بیان، آزادی چون مفاهیمی با آنها. ندارد معنا نوین مفهوم به سنتی و فقهی

 فاهیمم تقلیل بحث وقتی آنکه دیگر. برگزیدند حریت یا آن معادل عنوان به را آزادی و شدند

 چه هب مفاهیم اعتالی. است گرفته انجام راهی چه از و چگونه تقلیل دید باید کنیممی مطرح را

 کاری .شودمی آفرینمشکل بنشینند، جدید مفاهیم جای بخواهند قدیمی مفاهیم اگر معناست؟

 نندما زمان آن روحانیون تا گرفته مستشارالدوله و خان ازملکم مشروطه دوران روشنفکران که

 و قلم و بیان آزادی که کردند استدالل و گفتند که بود این دادند، انجام تبریزی االسالمثقه

 میان در مفاهیم اعتالی بحث دیگر اینجا. است منکر از نهی و معروف به امر همان مطبوعات،

 به امر مانند دینی مفهوم یک. اصلی مساله صورت حذف یعنی هادادن تقلیل نوع این. نیست

 نوع این. دارد بیان و قلم آزادی و جدید معنای در آزادی به ربطی چه منکر از نهی و معروف

. اردد نظر تکالیف به منکر از نهی و معروف به امر. شودمی فکر آشفتگی موجب هاهمانی این

 حقوق بحث. دارد مالزمت برابری مفهوم با و گیردمی ریشه قوقح از غرب، در آزادی بحث اما

 جبر برابر در آزادی و اختیار و جبر از. نداشت سابقه ایران در مدنی و سیاسی هایآزادی و

 رد جدید معنای در حقوق مفهوم تا نبود، جدیدی مباحث مباحث، این اما شد،می گفته سخن

 مچنانه چنانکه. شدنمی پدیدار آزادی معنای آمد،نمی رد بحث به قدیم، معنای در تکلیف برابر

 .حقوقش با نه و شودمی تعریف هایشتکلیف با انسان ما، سیاست و فرهنگ در

 در را معروف به امر ملکم است معتقد که دارد وجود خصوص اين در ديگری رويکرد اما

 هایارزش با متناسب را آن يعنی داد، قرار داشت دينی سنت در آنچه از متمايز ایزمينه

 مرا متجددانه تمدن و فرهنگ زمينه بر کوشيدمی او واقع در. کرد روايت دنيوی و سکوالر
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 تباينی انبي و قلم آزادی با که دهد دست به آن از نوين قرائتی و کند توليد باز را معروف به

 رقرا «معروف به امر» از سنتی درک محدوده در را بيان و قلم آزادی آنکه نه باشد نداشته

 .دهدنمی نشان «منکر از نهی» به توجهی رويکرد اين در ملکم. دهد

 اهیممف بین ملکم که است معلوم. است مشکل با شدن روبرو از فرار برای توجیهات، نوع این

 بسیاری .بیندازد جا را جدید مفاهیم وسیله بدین بتواند تا کردمی ایجاد همانی این قدیم و جدید

 نگاریتاریخ کار اما زدندمی کاری چنین به دست هم نیت حسن سر از دوره آن فکرانروشن از

 مطرح ار پرسش این باید مورخ. نیست مباحث کردن غیراخالقی و اخالقی و مسائل این توجیه

 یممفاه عمدی تقلیل به وادار را روشنفکران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی عوامل چه که کند

 در ایرانی رانروشنفک. است ایپیچیده امر تقلیل پروسه اینکه برای گفتیم عمدی تقلیل. کردمی

 ناگزیر. شدندیم آشنا جدید مسایل با خود سنتی ذهنیت با و بودند بالیده متفاوتی فرهنگ بستر

 ار نوین مفاهیم و جدید مسایل از بسیاری زبانی، و ذهنی و فرهنگی هایمحدودیت جهت به

 هب خود هایشان،محدودیت به توجه با مفاهیم این درک یعنی دند،فهمینمی صحیح و درست

 فهمیدند،می مریز و دار کج و یافته تقلیل صورت به که را مفاهیمی تازه. یافتمی تقلیل خود

 ود سکندر سدّ. کنند مطرح جامعه در بودند فهمیده که صورتی همان به را آنها توانستندنمی

 شده فهمیده بیش و کم مفاهیم آن عمدی و مجدد تقلیل به را آنها دار،ریشه و قدرتمند استبداد

 و مذهبی بداداست به را استبداد او دارد، جالبی تمثیل استبداد درباره نائینی اهللآیت. داشتمی وا

 با ارزهمب دارد، کار و سر مردم قلوب با مذهبی استبداد چون گویدمی و کندمی تقسیم سیاسی

 دو رهچنب در ایران روشنفکران. است ترمشکل سیاسی استبداد رفع یا ارزهمب از آن رفع و آن

 تمام یتن حسن با را کار این گاه و شدندمی مفاهیم تقلیل به ناگزیر مذهبی و سیاسی استبداد

 را کارشان خطرناک عواقب مورخ که شودنمی آن از مانع آنها نیت حسن اما. دادندمی انجام هم

 آن نروشنفکرا که آنگونه ایرانی، مشروطه به مشروطه تقلیل. ندهد قرار تاریخی بررسی مورد

 تعبیر هب. شدمی مشروطیت اصول و مفاهیم ترینبنیادی تقلیل به منجر کردند،می منظور دوران

 .بود مفاهیم آن همه «کردن اسالمیزه» کارشان هاامروزی
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 ربیغ مدرن مفاهيم کردن بومی ورممنظ کرد؟می چه کردنمی را کار اين اگر ايرانی روشنفکر

 نا،آش مفاهيم استخدام جز داشت راهی چه مشروطه دوران روشنفکر حال هر به ولی نيست

 که است معروف حال هر به. غربی مدرنيته متجدد و ناآشنا مفاهيم از عمومی درک جهت

 .جغرافياست به وابسته اما نيست اقليم تابع روشنفکر

 خود یزن بحث این معتقدم چون. نیستم موافق خیلی بخش این در مفاهیم کردن بومی بحث با

 روشی مفهوم یک معنای به مشروطه دوران در کردن بومی concept یعنی. است جدید مفهومی

 امروز ما که معنایی در جدید تمدن کردن بومی فکر به آنها این، از جدا. نداشت وجود آگاهانه

 یجاافتادگ معنای به این اما داد، نشان توانمی را آگاهانه ایتالشه ایپاره. نبودند کنیممی مراد

 .نیست کردن بومی مفهوم

 اختناند جا با توان،می را مسایل کردندمی فکر و بودند سیاسی بیشتر دوره آن روشنفکران

 ریچهد از را مسایل کمتر یعنی. کرد حل ـ باشد که قیمتی هر به هم آن ـ جدید، سیاسی نهادهای

 شانن تواننمی را مهمی نظری متن هیچ جهت، همین به. کردندمی نگاه فکر پیشبرد و فرهنگ

 یکی اب قلم و بیان آزادی اندیشه انداختن جا. باشد دوره آن روشنفکران اندیشیدن حاصل که داد

 نهادینه و تفکر و اندیشه ایجاد نه است سیاسی کار منکر، از نهی و معروف به امر با آن دانستن

 یسیاس فرهنگ در را آن عواقب و حاصل که است سیاسی ترقند و نیرنگ نوعی. نهادها کردن

 ینا کردن بومی. امکرده مطرح را حقوق با آزادی ارتباط بحث بیشتر. دید توانمی مانجامعه

 و بیایند که بخواهند روحانیون از ملکم و کرمانی آقاخان میرزا چون روشنفکرانی که نیست

 .بیاورند وجود به را «مشروعه دولت» ملکم قول به و بگیرند دست رد را سیاسی قدرت

 و بود سالما به متعلق اساس در مشروطیت گفتند که رفتند پیش آنجا تا هابدفهمی این ایجاد در

 نزیهت و االمهتنبیه کتاب در نائینی مرحوم حتی. کردند اخذ مسلمانان از را مشروطیت هاغربی

 لاصو» صلیبی جنگهای در شکست از بعد هااروپایی که دانندمی انمورخ که گویدمی المله

 فضلا علیه والیت، شاه حضرت از صادره فرامین و سنت و کتاب از را اسالمیه سیاسات و تمدن

 ییقهقرا سیر» اما. نمودند «اعتراف بدان خود سابقه تواریخ در و اخذ غیرها و السالم و الصلواه
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 تنبیه. )ودش «فراموش تدریجاً هم سابقه تاریخیة مبادی حتی» که شد باعث «اسالمیان گرفتاری و

 (۱ تا 5 صص المله، تنزیه و االمه

 بر هاییحجاب ام،گفته پیشتر که استبداد سد دو آن و هابدفهمی و هاتقلیل ها،تداخل اینگونه

 اریخیت التمشک و موانع همین تحلیل و تبین تاریخ موضوع. شدندمی مدرن مفاهیم واقعی فهم

 زیچی آن شرح و تحلیل تاریخ، دیگر عبارت به. مشکالت نوع این از درگذشتن برای است

 باید اریک چه پس کردند،نمی چنین روشنفکران اگر که پرسش این. است افتاده اتفاق که است

. است فتادها اتفاق که آنچه توجیه جهت در است پرسشی. نیست تاریخی پرسش اساساً کردندمی

 مشکالت و هاانسان مسؤولیت به تا دارد نظر ضرورت به بیشتر غیرتاریخی هایپرسش نوع نای

 .ایران جامعه چون سنتی و تاریخی جوامع

 عملکردهای و هاانديشه به نسبت شما خاص نظر به بپردازيم گو و گفت اين پايانی بخش در

 کنون ات که هائیقرائت. ايرانی مشروطه کتاب از «ملکم افسانه» فصل در خان ملکم سياسی

 يا( آدميت تفسير) اندکرده معرفی تجددزده و غربی سراسر را او يا شده ارائه خان ملکم از

 به(. لگارا تفسير) بپوشاند اسالمی لباس جديد مفاهيم بر داشت قصد که شيادی و مزدور

 کيست؟ خان ملکم واقع

 رشعص هم روشنفکر هر از بیش که است ایران تجددخواهی نهضت صدر روشنفکران از یکی او

 و او زندگی مختلف مراحل. پراکند ایران جامعه در را خواهیقانون و قانون اندیشه بذر

 یاسیس کوشنده معنای به ـ شرقی روشنفکر یک از انگیزیغم نمونه رفت، او بر که ماجراهایی

 زدمی حشیشی هر به دست مضطرب، و مستأصل غریقی چون که دهدمی نشان را ـ فرهنگی و

 از بازگشت و عدول و خود روشنفکری گوهر دادن دست از قیمت به ولو بیابد، گاهیتکیه تا

 .اصول از بسیاری

 منادی» و گراغرب تماماً روشنفکر یک عنوان به او از آدمیت فریدون که آمیزیاغراق تصویر

 درباره هابدفهمی از اریبسی باعث داد دست به ،«ایرانی تصرف بدون غربی تمدن اخذ عیار تمام
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 و یبعد تحوالت و کرد عمده را او فکری تالش و زندگی نخست مرحله بیشتر آدمیت. شد او

 .گرفت نادیده ـ آمیزاغراق کامالً ایشیوه به ـ را او فکر و زندگی بارتأسف گاه

 اعتقادیب روشنفکری تصویر او از کرد سعی و کرد توجه او زندگی بعدی مراحل به بیشتر الگار

 در اسالمی، ارزشهای با غربی فرهنگ ارزشهای دادن نشان یکی با مزورانه که دهد ارائه

 دپیشبر در را او نقش. نداشت صداقت خود روشنفکری در و بود سیاسی قدرت جستجوی

 .گرفت نادیده بیش و کم خواهی قانون اندیشه

 هب فقط و دادم دست به صیلتف به را دیدگاه دو این تفریط و افراط ایرانی، مشروطه در

 نوع این هب منجر که دالیلی و اشتباهات این سرچشمه کردم سعی بلکه نپرداختم، اشتباهاتشان

 .دهم توضیح نیز را شد اشتباهات

 همم خیلی بد، یا بودند خوب تاریخ در هاآدم. رساندنمی جایی به را ما تاریخ به اخالقی نگاه

 هک ملکمی. است آمده وجود به آنان توسط که است ناتیجریا و تفکرات نتیجه مهم. نیست

 رد زندگیش اوایل ملکم با سیاسی، کردار و عمل یشیوه در کند،می منتشر را قانون روزنامه

 او تاریخی پراهمیت نقش از هیچ هااین اما. دارد بارتاسف گاه و اساسی هایتفاوت تهران،

 یاسیس کردار و رفتار تحوالت به توجه با جایی در ایرانی، مشروطه در جهت همین به. کاهدنمی

 :نوشتم او درباره قانون، روزنامه نشر هنگام در او

 اهانسان است ممکن گاه دهدمی نشان که است بارزی نمونه قانون روزنامه و ملکم سرگذشت»

 رد و شوند تاریخ در بزرگی تحوالت منشاء شخصی، صرفاً و فرومایه و حقیر هایانگیزه با

 (9۱۸ ص ایرانی مشروطه.« )کنند ایفا هم مهمی نقش اندیشه، و فکر تحول

 راه رف،ع حکومت برانداختن برای آگاهانه که بود گراییعرف روشنفکر نخستین او همه این با

 نادرست و درست وسیله هر از راه این در و کرد هموار سیاست عرصه به روحانیون ورود بر را

 اخانآق. برافکند قدرت از را شاه ناصرالدین سلطنت و السلطان نامی حکومت تا گرفت بهره

 یهتوص ملکم به که رفت پیش جایی تا حتی او. است کرده رفتار او چون عمل، در هم کرمانی
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 برای را روحانیون حمایت و بسازد قاجار مستبد و خونخوار شاهزاده السلطانظل با کردمی

 یدگومی ملکم به اینامه در که است کرمانی قاخانآ این. کند جلب سلطنت به او برکشیدن

 ربهتج ما گویندمی که چرا دارند هراس بگیرند، دست در را سیاسی قدرت اینکه از ،روحانیون

 وصیهت ملکم به و شود بد از بدتر کار سیاست، کار در دخالت با ترسیممی و نداریم سیاسی

 ماه دو محترم ذوات از یک هر» اگر که بدهد ناتتأمی روحانیون به قانون روزنامه در تا کندمی

.« بودر خواهند سبقت گوی هم سالیسبوری و بیسمارک پرنس از... شوند، داخل سیاسی امور در

 (99۸ ص ایرانی، مشروطه ـ 5۲5 ص تجدد، یا مرگ یا)

 :نویسدمی قانون روزنامه صفحات در که است روشنفکر ملکم این و

 بر قفای خدا، امتِ شرعی امام باید چرا... باشد شاه هر از باالتر لیخی باید ملت روحانی رئیس»

 (9 ص ،۲3 شماره قانون،) «نباشد عرفی امرای جمیع

 شد؟ خواهد چه درگذرد شیرازی میرزای اگر که شودمی مطرح مفروض پرسش این که آنجا و

 :که شودمی نوشته پاسخ قانون روزنامه صفحات در

 عجم امت فضالی کرد، نخواهد فرقی هیچ گوئیم،می اسالم ما که یابد حقیقت این برای از»

 قرار رئیس را اعدل و افضل و اعلم اسالم، اولیاء میانِ از شرعی قانون یک موافق و شوندمی

 (۱ و 9 صص ،۲3 شماره قانون،) «ماندمی مقرر مطلب روح یابد،می تغییر صورت دهند،می

 ـ را یهفق والیت بذر سیاسی، هایمصلحت راه در که است روشنفکری نخستین ملکم واقع در

 دولت» زا صریحاً و پاشید ایران سیاسی فرهنگ زمین در ـ کند استفاده عنوان این از اینکه بدون

 زندگیش، از مرحله این در را او توانمی گونه چه. گفت سخن «شرعی امام ریاست به مشروعه

 ایمصاحبه آخرین در او آنکه حال کرد؟ یاد غربی فرهنگ و تمدن عیار تمام مدافع و زدهغرب

 مسیحی تمدن و غربی اصالحات و تنظیمات پذیرای ما: »گفتمی است دست در او از که

 (91۸ ص ایرانی، مشروطه) «باشد اسالمی باید چیز همه. نیستیم
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 .دساز رها انتقادات حجم اين از حدی تا را او ملکم فکری مختلف هایدوره تفکيک شايد

 اشفکری دوم دوره در و بود منتظم حکومت به قائل خود فکری حيات اول بخش در ملکم

 نشان خوش روی روحانيت به هم دليل همين به شايد و آورد روی پايين از اصالحات به

 است؟ نابخشودنی گناهی روشنفکر يک برای فکری مواضع تغيير واقعاً. داد

 از او ماا. کرد سرزنش فکری تحول یا فکری مواضع تغییر جهت به را روشنفکر تواننمی نه،

 کند،یم اصولی تغییر که نیست اندیشه و فکر دیگر اینجا. کشید دست روشنفکری گوهر

 که مسلط سیاسی قدرت یک برانداختن برای خواه، قانون و خواهآزادی خواه،مشروطه روشنفکر

 ریاست به مشروعه لتدو از داشت، هم مشخصی شخصی و اجتماعی هایمخالفت آن با

 و سیاسی قدرت دیگر سوی به سیاسی قدرت سوی یک از یعنی. گویدمی سخن مجتهدین

 که است یهایقالب این. نیست مطرح پائین یا و باال از مبارزه مسئله پس. شودمی کشیده مذهبی

 بیذهم و سیاسی مسلط قطب یک کردن جانشین. کنیممی تحمیل دوران آن تحوالت به امروز ما

 و عجیب توجیهات هاداوری نوع این. نیست پائین از حرکت قدرت، دیگر قطب یک جای به

 .است خارج تاریخ هایبررسی و تاریخ مقوله از که است غریبی

 ملکم نقد در چرا. تاريخی هایچهره خوانی نيت از است مملو ما نگاریتاريخ متاسفانه

 شود؟می تاکيد او شخصی منافع بر همواره

 انون،ق روزنامه نشر هنگام در ملکم افکار تغییر کندمی ثابت که دارد وجود آشکاری اسناد چون

 لتدو امور در روحانیون مداخله از هنگامی او. است بوده نیز اششخصی هایانگیزه با متناسب

 تمقاما و امتیازات یهمه از که کشدمی میان به را شرعی دولت مسئله و گویدمی سخن ملت و

 قدرت به و خود قدرت به او. است شده برکنار ـ التاری قرارداد ماجرای از پس ـ خود ریادا

 ندیچ که بود واقف اندازه آن شخصی امور پیشرفت حتی و عمومی افکار دهیشکل در روزنامه

 :نوشت چنین دولت زعمای به اینامه در سفارت از عزل از پس
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 است نویسیروزنامه دنیا بزرگ اسلحه شخصی، و دولت امور پیشرفت برای از ما، عصر این در»

 «هستم ندهب نفر سه آن از یکی بروند، اسلحه این نزدیک بتوانند که باشند نفر سه ایران در اگر و

 ایدب که است این مطلب اعظم وزیر اشرف جناب: »گویدمی السلطانامین به دیگری ینامه در و

 و مناصب. بفرمائید تالفی دفعه یک آوردید، من سر بر دفعه یک که را هاپیسی این یهمه

 یدکش نخواهم دست ابداً خود ادعای این از... بدهید رونق سابق از بهتر باید مرا دولتی هایمقام

 اما اید،دیده را عرضهبی و خسته ملکم شما. کرد خواهم تعاقب اذیت، قسم هزار به را شما و

 .«شد غافل نباید دل شکسته پیر این نفس تاثیر از... شناسیدنمی را دیوانه ملکم هنوز

 .بخوانید قانون روزنامه صفحات در را هادیوانگی این حاصل

 پردازيدمی احمدآل جالل با او هایشباهت به ملکم، خصوص در تانداوری ادامه در شما

 هب دو اين و بود احمدآل هایانديشه پيشگام راهبر و راستين معلم ملکم کنيدمی ادعا و

 شنق به صادقانه گاه هيچ ملکم گوييدمی خود که صورتی در. بودند کرده عمل يکسان

 داشت؟ روحانيت به رويکردی چنين هم احمدآل آيا اما. نداشت اعتقاد روحانيت

 از دو هر. دارند هم با هم انگیزیغم هایشباهت اما. دارند هم با هاییتفاوت دو این البته

 رایماج اما. پیوندندمی روحانیت به و کشندمی دست پیشین سیاسی رفتارهای و هااندیشه

 تاس کرده چرخشی چگونه قانون روزنامه در ملکم که دانستنمی احمد آل که بود این انگیزغم

 کرف آدمیت هاینوشته براساس او. است شده بلند ایآتشه دو مسلمان هر دست روی چگونه و

 امپریالیسم کن صاف جاده و روحانیون قدرت مخالف روطهمش دوره روشنفکران یهمه کردمی

 دوم و اول چاپ فاصله در» نویسدمی جایی در زدگیغرب در احمد آل. بودند غربی فرهنگ و

 کننده ایتحک اما مالوف پرگویی با... «روحانیت و مرجعیت» نام به شد منتشر کتابی کتاب، این

 ایج به که... بخصوص هاییحل راه با و هاولیتمسؤ و مسایل این به نسبی آگاهی و شعور از

 .«بودند کرده پیشنهاد را دهنده فتوا شورای نوعی واحد تقلید مرجع
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 طالقانی از پیش سالها ملکم، آنها راس در و زده غرب روشنفکران همان که دانستنمی احمد آل

 سیمجل یا... «علما مجلس» تشکیل ،«مجتهدین ریاست» از قانون روزنامه صفحات در بازرگان و

 انحای هب کند، تعیین «شریعت موافق» را «رعیت حقوق و سلطنت حدود» «مالها دستیاری» به که

 .بودند گفته سخن گوناگون هایشکل به و مختلف

 اعمال حاصل با تاریخ. است شخصی ایمسئله احمد، آل یا بود صادق خود نیت در او اینکه

 .دارد کار تاریخی و اجتماعی تحوالت بر اعمال آن تاثیر و آنان

 .متشکرم
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 ملی فرهنگ و تاریخی هویت بازیابی و زاده تقی نسل
 

 انتظار. داريم قرار مشروطه انقالب سال صدمين آستانة در آجودانی آقای  ـ تالشمجله 

 مراسمی کشور خارج در چه و ايران در چه انقالب اين بزرگداشت مناسبت به رودمی

 تنادرس مطمئناً اما. گيرند قرار عالقمندان دراختيار و رسيده چاپ به آثاری و شده اربرگذ

 اقعیو مضمون توضيح و بررسی به که اثری مهمترين امروز تا بگوئيم؛ اگر بود نخواهد

 تهپرداخ آن مفهومی سيرتحولی به نگاه با آنهم مشروطه، انقالب و جنبش اهداف و آرمانها

 آرمانهای و هاايده آن سرنوشت بررسی و گيریپی ترديدبی.شماست قلم به ”ايرانی مشروطه“

 و پرزحمت علمی، گستردة کار نيازمند بعد هایدوره در مدرن و ترقيخواهانه آزاديخواهانه،

 هم بکترس و کمتر مسلماً نباشد، خود قبل دورة از ترسنگين و بيشتر اگر که است طوالنی

 اين در ما آنچه اما. باشند صبور بايد هنوز عالقمندان انيمدمی دليل بهمين. بود نخواهد

 تهایفعالي از ایگسترده مجموعة به اجمالی نگاهی داريم؛ نظر در شما با گفتگو در و شماره

 هایدهه در که است... و هنری تاريخی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی، عرصه در روشنفکران

 شايد و رضاشاه حکومت دوره طول در ،۰۳۸۸ اسفند سوم کودتای از پس يعنی بعدی

 ردد،گمی باز مشروطه انقالب به ما نخست پرسش در آنچه. شودمی مالحظه آن از بعد ایدهه

 اساساً اآي.است آن هایانديشه و آرمانها و مشروطه انقالب روح و فعاليتها اين پيوند و نسبت

 ستا تکميلی و تداومی آيا بله اگر دارد؟ وجود دوره دو اين ميان فرهنگی و فکری ایرابطه

  گسست؟ و نفی جهت در يا

 تدرس پرسش کردید، مطرح را مهمی و درست بسیار پرسش بگویم باید ابتدا ـ آجودانی

. کنیم اپید دست درستی پاسخهای به تفکر و تأمل با که زند دامن را تالشی تواندمی همیشه

. است هشد تلف نادرست هایپرسش برسر آن در ما عمر که است سرزمینی ایران، امگفته همیشه

 کرف تالش، نادرست هایپرسش این برسر هاسال و ایمبوده نادرست هایسئوال طرح استاد ما

 به .است بوده غلط بنیان از ما هایپرسش که ایمفهمیده سرانجام و ایمسوزانده نیرو و زمان و
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 ما اگر عنیی. باشدمی تفکر پیشبرد از بخشی خود اساسی، هایپرسش من اعتقاد به دلیل همین

 این. ائیمنم کمک ایران در اندیشه و فکر پیشرفت به توانیممی کنیم، طرح اصولی هایپرسش

 تحوالت اب مشروطه دوران تحوالت بین آیا اینکه. است اساسی بسیار من اعتقاد به شما پرسش

 فرهنگی و فکری اساسی، ارتباط بعد به 5۲33 اسفند کودتای از یعنی اول پهلوی حکومت دوران

 نم نه؛ یا است قبلی تحوالت تکمیل و ادامه در دوران این تحوالت آیا یعنی نه، یا دارد وجود

 .باشدمی مشروطیت نهضت ادامه افتاده اتفاق ایران در 5۲33 کودتای از بعد که آنچه کنممی فکر

. تیمداش ایران مشروطیت در اساسی بطور که است هاییآرمان و هاخواسته عملی تبلور واقع در

 دامن ایران در را آگاهی دو ایران در مشروطیت نهضت که بگویم و کنم آغاز اینجا از دهید اجازه

 هب بود مربوط آگاهی و معرفت نوع دو آن. کرد ایرانی اندیشه وارد را معرفت نوع دو یعنی. زد

 سه گویمب دقیقتر اگر یعنی. بود همراه زمان از ایتازه درک با مسئله دو این. تاریخ و زبان مسئله

 بانز تاریخی کارکرد به نسبت آگاهی یک زمان، به نسبت آگاهی یک. آمد بوجود آگاهی نوع

 راندیمگذ سر از مشروطه انقالب در که تحوالتی حاصل. تاریخ به نسبت آگاهی یک و فارسی

 انخودم از و خود تاریخ از جدیدی تعریف اینکه برای کردیم آغاز را ایتازه تالش که بود این

 این هب قبالً که آورد بوجود را جدیدی آگاهی یکسو از تازه تالش این. دهیم ارائه ایرانی بعنوان

 یعنی. شودمی نوشته مستمر بطور ایران تاریخ مشروطه انقالب در بارنخستین. نداشت وجود معنا

 شودیم سعی و شودمی دیده استمرار و تداوم یک در اسالم از بعد تاریخ و اسالم از پیش تاریخ

 و هاشکست. هاناکامی علل و دالیل هم و گردد مشخص ایرانیها هویت هم.  آن براساس

 از ،بودیم چه و که ما که، شود گفته مردم به تا شود داده توضیح ما تاریخی هایماندگیعقب

 تحلیل واقع در. است بوده چه ما مباحث و مشکالت و رسیدیم کجا به و کردیم شروع کجا

 غازآ دوره همین در. ما تاریخی هویت از ایتازه درک ایجاد برای ایران تاریخ به نسبت انتقادی

 عناصر رب مبتنی ایرانیها برای نوینی هویت ایجاد جستجوی در حقیقت در تازه درک این .شودمی

 اریخت جدید مفهوم یکطرف زا. شد شروع مشروطه انقالب با که بود ما فرهنگ و تاریخ اصلی

 از و ودشمی بسته ایران تاریخ به نسبت معرفت و تاریخی آگاهی هاینطفه و گیردمی شکل

 سابقهبی و نظیربی من اعتقاد به که شودمی ایجاد فارسی زبان به نسبت آگاهی دیگر سوی
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 زبان شههمی فارسی انزب کنیم، نگاه را اسالم از بعد ایران ادبیات تاریخ سرتاسر اگر. باشدمی

 زبان. دبو ما مردم از مهمی بخش گفتار زبان اینکه از جدا بود، شعر و ادبیات زبان دهنده، پیوند

 سانیک همة بنابراین. کردمی بازی ایران در را رسمی زبان نقش واقع در و بود هم عمومی مکاتبه

 این همیتا نوشتند،می کتاب ،گفتندمی شعر. کردندمی مکاتبه. گفتندمی سخن زبان این به که

 رد بلکه بود شده شناخته ایرانشهر محدودة در زبان این اهمیت فقط نه. شناختندمی را زبان

 این، وجود اب. بود محوری نقش دارای فارسی زبان نیز ترکیه یا هند نظیر دیگر کشورهای بعضی

 ها،اندیشه حامل که ظرفی ایران، فرهنگ ظرف بعنوان هم فارسی زبان که است مشروطه دورة در

 هم و دشومی شناخته است، ایران مختلف هایدوره تاریخِ فرهنگی و فکری بنیانهای گاةتجلی

 دانب ایرانی هویت مایهبن بعنوان هم و ایرانی فرهنگ استمرار و بقاء و اتحاد وسیله بعنوان

 در هک بود اتفاقاتی نهاای و است نوینی درک فارسی زبان از درکی چنین. شودمی داده اهمیت

 هب نسبت هایآگاهی و تاریخی آگاهیهای و تحوالت این حاصل.  گرفت صورت مشروطه دوره

 و یستن بسته و ایستا دیگر که مفهومی شود،می آغاز زمان از ایتازه مفهوم با حقیقت در زبان

 ینوین درک. تازه وممفه این براساس. گرددمی ایران وارد مشروطیت با زمان از تازه مفهوم این

 روشن معنای. آیدمی وجود به. دارد همراه به خود با را استمرار نوعی که تاریخی زمان از

 ذشتهگ حاصل. افتدمی اتفاق امروز آنچه که است این تاریخی زمان این گستردگی و استمرار

. ستا گرفته صورت گذشته در که است تحوالتی حاصل و دارد گذشته زمان در ریشه و است

 مشکالت و لمسای یابیریشه و توضیح برای شودمی ایوسیله آن استمرار و تاریخ. ترتیب بدین

 شناخت مرجع و هویت مرجع و خودشناسی مرجع عنوان به تاریخ به نگاهی چنین. جدید

 پردازدمی نآ نقد و تحلیل به. تاریخ روایت بجای که جستجوگر نگاهی: است ایتازه نگاه. مسایل

 این نم اعتقاد به شما پرسش به برگردم اگر حال. برسد خود جدید مسایل از ایتازه درک هب تا

 تداوم همه از مهمتر و. هاستخواسته آن ادامه و مشروطه نهضت تداوم در همه هاتالش

 ملع جامه آنها به دوره این در مختلف اشکال به که است مشروطه انقالب فرهنگی هایخواسته

 بر را این جرات به تواندمی باشد آشنا آن تحوالت و دوره این تاریخ به که کسی. اندپوشانده

 هویت از خودمان، از ملی تعریف یک که است 5۲33 کودتای از بعد در واقع در ما که آورد زبان



134 

 

 ایجاد مبنای را آن و دهیممی ارائه رسمی طور به خودمان گذشته از و خودمان زبان از خودمان

 را خودمان دیگر حاال و هستیم ایرانی ما تعریف این براساس. دهیممی قرار جدید دولتی

 بوده، هچ ما گذشته هستیم، کسیچه دانیممی یعنی هستیم ایرانی گویممی وقتی. شناسیممی

 چه ام تاریخی دشمنان و دوستان بودند، کسانیچه ما نویسندگان بودند، کسانیچه ما شعرای

 این که داریم خود از تصویری یک و. است بوده چه ما مشکالت و ما ثهایبح و اندبوده کسانی

 شخصم چندان و بود کدر و تیره قاجار دوره در تصویر این اگر. شودمی مشخص کم کم تصویر

 ارائه را مشخصی بیش و کم کلی طرح یک و گیردمی رنگ کم کم مشروطه دوره در. نبود

 در متنوع هایبازاندیشی سرآغاز همین و شودمی وشنر تصویر این رضاشاه دوره در. دهدمی

 .گرددمی ما تاریخ

 خوريممیبر سياسی و فرهنگی ادبی، شخصيتهای و بنام نظر، مورد دوره بررسی در ـ تالش 

 در.اندجهتو درخور بسيار فعاليت عرصه گوناگونی و گستره نظر از هم و تعداد نظر از هم که

 صلهفا يک در يعنی مشروطه انقالب سياسی تحوالت ورهد تا مشروطيت صدر از حاليکه

 مروبروئي زياد چنداننه اما برجسته هرچند فرهنگی ـ فکری هایچهره با قرنی يک حدوداً

 صف به يکباره به ما بعدی هایدهه در اما ـ محدود و معين زمينة چند در تنها آنهم ـ

 لسفهف و نگاریتاريخ از گوناگون یهازمينه در که خوريمبرمی شخصيتهائی از ایگسترده

 زبان شگستر و تقويت روی کار فرنگی، ادبی متون و آثار ترجمه هنر، ادبيات، تا گرفته

 استانیب زبانهای بازخوانی و ترجمه فرهنگی، ميراث و متون تصحيح و بازخوانی فارسی،

 یفزون نظر از چه تحولی، چنين علت. اندگذاشته برجای خود از فراوانی آثار... و ايرانی

  داد؟ توضيح توانمی چگونه را موضوعات، تنوع و  گسترش نظر از چه و افراد

 در ماش که همانگونه. دهیم رشد را مسائل این تا داشتیممی ابزاری باید ما ببینید، ـ آجودانی 

 ند،داشت حضور مشروطیت جنبش آغاز دورة در که روشنفکرانی همة کردید، طرح اتانپرسش

 دستب تاریخ و زبان زمان، به نسبت را آگاهیها این و کردند فکر مسائل این به که است تدرس
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 تالش اما ما، ملی فرهنگ میراث شناخت و هویت ایجاد برای کردند آغاز هم را تالشی و آوردند

 همقایس قابل اصالً معنا یک به افتاد اتفاق ایران در 5۲33 از بعد آنچه به توجه با روشنفکران این

 بود، دمفی آنها نظری تالش هرچند نبود، ثمربخش چندان آنها عملی تالش که معنا باین. نیست

 ارائه را لاو دست تحقیقات یا کنند ترجمه اساسی کتاب یک مثالً عمل عرصه در نتوانستند اما

 دقیق بطور را ما فرهنگ و تاریخ هایگوشه بینیممی 5۲33 از بعد دوره در آنچنانکه مثالً یا دهند

 فکر یشترب افتاد، اتفاق مشروطه دوره در که آنچه. کنند روشن و تبیین یا دهند توضیح علمی و

 مانه درست او. بگیریم نظر در را قزوینی عالمه اگر مثالً. است بوده کارهائی چنین اندیشه و

 تاریخ پاریس در که است این فکر در شودمی اعالم ایران در مشروطه انقالب که موقعی

 نشان دخو تقارن این که بینیممی کنیم،می نگاه وقتی ما. کند تصحیح را جوینی جهانگشای

 در عملی عظیم کارهای برای را زمینه کمکم آن، از قبل تحوالت و مشروطه انقالب که دهدمی

 مشروطه انقالب در که آنچه. کندمی آماده ما فرهنگ و تاریخ مختلف بخشهای شناخت جهت

 جدید تمدنی کردمی سعی بیشتر که بود نظری تالش گرفت، انجام مشروطه نقالبا از پیش و

 روروب ایارزنده کارهای با ما هم دوره همان در البته. دهد توضیح و تبیین ایرانی جامعه برای را

 ایران تاریخ از جدید معنای در بار اولین برای ”صدخطابه“ در کرمانی میرزاآقاخان مثالً شویم،می

 سبتن که نقدهایی با و الدولهکمال مکتوبات با نیز آخوندزاده. دهدمی ارائه عمومی حلیلت یک

. تاس کرده طرح ایران تاریخ به نسبت را مهمی نظری و جدید مسایل واقع در کرد گذشته به

 را اساسی یقاتتحق کنند سعی که باشد ملی تفکر بر مبتنی که علمی دنیای تحقیقات با هنوز اما

 و قدرتمند مرکزی دولت ایجاد با بعد به 5۲33 از. داریم فاصله دهند، ارائه جدید نایمع در

 یک اب حکومتی بارنخستین واقع در که شویممی ایمرحله وارد ما مدرن نسبتاً دولت یک ایجاد

 اشهدف و آیدمی کار برسر ایران تاریخ و ایران فرهنگ به نگاهی با و ایران در ملی ایدئولوژی

 وقتی بنابراین. کند احیا آن فرهنگ به توجه با را ایران کشور تعالی و سربلندی که است این

 این اراختی در را خود مادی توان از بخشی که است طبیعی باشد، چیزی چنین دولت یک برنامه

 بنیانهای رضاشاه دوره در. گیردمی صورت رضاشاه دوره در اتفاق این و. دهد قرار پیشرفت

 بتوانند ات دهندمی قرار فکری جریانهای اختیار در را منابعی جامعه اقتصادی نیانهایب و سیاسی
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 لیم سیاسی هویت یک تدوین جهت در ایران فرهنگ و تاریخ به گسترده و عمیق نگاهی با

 و دیدج معنای در دانشگاه ایجاد. منابع این مهمترین. بکوشند فرهنگ و تاریخ همان بر مبتنی

 قاتفا رضاشاه دوره در کار این و. است سراسری و یکسان. نوین پرورش و زشآمو نظام ایجاد

 همان ادامه در که کنندمی ظهور کنار و گوشه از بسیاری روشنفکران که بینیممی ما و افتدمی

 با را مشروطه دوره نظری هایآرمان آن و ذهنی هایبنیان آن کنندمی سعی ایران مشروطیت

 طرح یانایران برای را جدید هویت این و کنند بررسی و بگیرند تحقیق به رهدو این در مبنا همان

 ستا هویتی بلکه نیست، جعلی و کاذب هویت یک منظور جدید، هویت گویممی وقتی. کنند

 محلی هایتاریخ کاویدند، و رفتند را هویت این هرگوشه یعنی. ایران فرهنگ و تاریخ بر مبتنی

 زبان به که کتابهائی تاریخ، کتابهای کردند، منتشر را شاعران دیوان ،کردند تصحیح و بازیابی را

 کناری و هرگوشه از. کردند ترجمه بود ایران مورد در اروپائی زبان به که را کتابهایی بود، عربی

 فرهنگ و ایران تاریخ درک به و داشت وجود ایران با ربط در ایاندیشه و منبعی یا ماخذی

 در گفتگوئی در ریاحی محمدامین. گرفتند بکار و کردند ترجمه و تدوین کرد،می کمک ایران

 باسع زندگی به اشاره با فرهنگی، و فکری جریانهای رشد و تشویق در دولت نقش توضیح

 داشت سختی خیلی زندگی و بود تهیدستی خانواده از اقبال. کندمی مطرح را مهمی نکته اقبال

 در مادرش و کند کار کودکی از بود مجبور و کرده شروع سالگی 5۱ سن از را اشتحصیالت و

 از یکی بعدها. کرد رشد پهلوی دوره همین در که او. داشت بعهده را او سرپرستی واقع

 گویدمی را اینکته یک گفتگو همان در ریاحی امین محمد. شد ما مملکت مورخان ترینبرجسته

 لندب جایگاه چنان به رسیدنش و گمنام و هیدستت هایخانواده میان از او برآمدن: “است مهم که

 وحر نشانه ازیکطرف را گرانقدر آثار همه این نهادن برجای و باشد جوانان سرمشق باید علمی

 مقارن ایران پربار زاینده زمانه وضع نشاندهنده دیگر طرف از و او کار پشت و استعداد و

 و یکودک سالهای با مقارن ایران پربار“ و ”زاینده زمانه“ این.” اوست جوانی و کودکی باسالهای

 برسرکار که دولتی یعنی. زنیممی حرف موردش در االن ما که است هاییدوره همان ”او جوانی

 این برای را الزم منابع و اقتصادی توان از مهمی بخش دولت. است تحقیقات این مشوق است

 ”ربارپ زمانه“ گویدمی که کردم نقل یاحیر محمدامین از که اینکته. کندمی فراهم تحقیقات نوع
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 نظرش کند،می مطرح اقبال زمانه به راجع که را نقشی و شد زاده آن در اقبال که بود خالقی و

 هک داریم سرکار دولتی با واقع در ما که است مسئله این به. است مسئله همین به اصل در

 رانای در مسئله مهمترین دانشگاه سیستا مثال. کندمی فراهم عملی لحاظ به را الزم امکانات

 دنیای اب متناسب ما که است این اصلی مفروض شود، می تاسیس ایران در دانشگاه وقتی. است

 ایجاد بررسی، ،تحقیق فرهنگی بنیانهای این کار که باشیم داشته فرهنگی بنیانهای بتوانیم جدید

 و درش به بتواند ضمن در که نگیفره و علمی رابطه. باشد جامعه در فرهنگی و علمی رابطه

 ئولوژیاید حقیقت در بنگریم منصفانه اگر بنابراین. رساند مدد نوین ملی اندیشه گسترش

 یتاریخ هویت این ما که بود آن صدد در. بود تاریخی هویت احیای صدد در هم پهلوی حکومت

 اینکه معنای در بلکه! آن جعل معنای در نه. کنیم بازآفرینی معنا یک به یا. بشناسیم درست را

 جهان داشتیم، فرهنگی امکانات چه و تاریخی گذشته چه و بودیم چه بودیم، کسیچه بفهمیم

 حوریم نقش این. داشتیم جهانی تمدن عرصه در نقشی چه ایرانی بعنوان و کردیم نگاه چگونه را

. داشتیمن ذشتهگ در را حکومتی چنین ما. گرفت شکل پهلوی دوران در که بود حکومتی نظری و

 رد بخصوص رضاشاه نقش و آیدمی کار روی ایران در تاریخی آگاهی این با پهلوی حکومت

 به آشنا یملت سربلند، ملتی ایران، ملت از که کردمی ایگسترده تالش و است برجسته مورد این

 دانشگاه ثالم اگر ببینید. بینیممی هم جامعه بیرون در را این تجلی. بسازد خود تاریخ و گذشته

 جدید تتحصیال به فقیر خانواده یک از توانستنمی براحتی که اقبال خوب بود، نیامده بوجود

 این سلمم استادان از یکی به خودش بعد تا بشود مندبهره اساتیدی محضر از و کند پیدا دست

 هآنهم بین کنیم ایجاد هماهنگی یک اینجا در بخواهیم اگر بنابراین. شود تبدیل دوره

 این. بود شده فراهم ایرانی جامعه برای ایتازه اجتماعی امکانات کنممی فکر ها،ناهماهنگی

 طور به که نویسنده و محقق اینهمه رشد و فرهنگی تفکر رشد به بود موثری کمک امکانات

 به و ندبشناس را ملی فرهنگ بنیانهای که باشد این بزرگشان تالش که کردندمی سعی مستمر

 کومتح که بود موثری نقش این. دهند قرار ایران مردم اختیار در و منتشر و تدوین یدجد شیوه

 .داشت امر این در پهلوی
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 حسط ارتقاء و تعميق نظر از ايران روشنفکران از دوره اين فعاليتهای محصول ـ تالش

 دارند؟ جايگاهی چه و بوده برخوردار اهميتی درجه چه از جامعه علمی و فرهنگی

 انبرایت کردم تجربه شخصی طور به دوره این از که را درکی خواهممی اجازه اینجا ـ نیآجودا 

 عمیقتر کنممی مطرح که را نظری مسائل گفتگو، این در شخصی تجربه این انتقال شاید. کنم نقل

 تاریخهای یکسری دوره این در که شدم متوجه کردم،می مطالعه را قاجار دوره وقتی. دهد نشان

 رانیای هویت و ایران از مفهومی یک که داریم محلی هایتاریخ و کتابها. داریم را گذشته عمومی

 نایرا تاریخ با را اسالمی تاریخهای بسیاری حتی. دارد وجود عمومی تاریخهای این مقدمه در

 که یتاریخ منابع این در ایرانی هویت از مستمر مفهوم یک که است این منظورم. کنندمی شروع

 اریخیت هویت این محتوای و مختلف ابعاد اما. دارد حضور بیش و کم است باقی گذشتگان از

 عهمطال را محمدشاه یا شاه فتحعلی دوره نمونه بعنوان وقتی دلیل همین به. نیست مشخص

 دابعا در فرهنگی و تاریخی ایران هنوز. ندارد را خود واقعی جایگاه ایران اهمیت هنوز کنیممی

. داریمن ایران تاریخ مورد در اولدست تحلیلی کتاب یک چنانکه. نیست شده هشناخت مختلف

 ایشیوه هب ایرانی هویت سر بر یا باشد بازنگریسته آن استمرار در ایران تاریخ مختلف ابعاد که

 منابع آن به و دهممی قرار دوره آن در را خود من وقتی. باشد شده اندیشیده روشمند و آگاهانه

 را هویت این توانستمنمی آنجا در دارم، امروز که را هویتی این که شوممی متوجه نمکمی نگاه

 براینبنا. نداشت وجود نوین تاریخی هایآگاهی این اینکه برای. آورم بدست یا و باشم داشته

 و آمدندمی سنتی بشکل محققان و شعرا ادبا، تعدادی که داشتیم سرکار کشوری با دوره آن در

 لاه هم اگر و نبودند آنچنان هم دانش و علم اهل و نوشتندمی نامه. گفتندمی شعر ،رفتندمی

 نهبد با و نبود عمومی یعنی. بود محدود هاییحوزه در نیز دانش و علم خودِ بودند دانش و علم

 ایمعن در خواندمی دیگری چیز هر یا خواند،می فلسفه کسی اگر حال. نداشت سروکاری جامعه

 در که یادبیات آنهم بود، ادبیات کمی بود که آنچه و نداشت جامعه بدنه با بنیادی باطارت علمی

 وطهمشر دوره در بینیممی آنکه حال. نداشت ارتباط مردم زندگی با و بود رسمی ادبیات واقع

 رانیای. گیرندمی قرار نویسندگان مخاطب مردم و. شودمی مربوط مردم زندگی با عمیقاً ادبیات
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 ستیدر به هنوز شاه فتحعلی دوره در مثالً. است بوده کسیچه دقیقاً داندنمی هنوز آن زا پیش

 مادها حکومت بود، کسی چه داریوش کرد، کارهایی چه و بود کسیچه کوروش دانیمنمی

 هایتحکوم و کردند چه بودند، کسانیچه کلمه واقعی معنای در ساسانیان بود، حکومتی چگونه

 جنبشهایی چه یا نهضتهایی چه اسالمی دوران در یا. داشت دستاوردهایی چه انایر برای آنان

 در که هستیم ملتی و نداریم دوران آن در را اینها ما دادیم، انجام کارهایی چه و داشت وجود

 ذشتهگ کنیم،می شروع تازه شود،می مشروطه انقالب وقتی. بریممی بسر تاریخی رخوت یک

 زمان هب نسبت زبان، به نسبت تاریخ، به نسبت کردم اشاره که گونههمان و شناختن را خود

 تحوالت همه با گیرش، و گرفته همه با هم دوران این در اما کنیم،می پیدا ایتازه هایآگاهی

 اما است مهم خیلی جدید معرفت ایجاد در من نظر به که گیردمی صورت آن در که عظیمی

 حتی. نداریم دست در ایرانی فرهنگ پراکنده اجزاء و دخو از دقیقی و روشن تصویر هنوز

 در یقیتحق ایمقاله باراولین زادهتقی که آنزمان تا کنید باور. شناسمنمی درست را خود شعرای

 هب ما ملی سرایحماسه بزرگترین چهرة. کند می منتشر فردوسی شاهنامه مورد در کاوه مجله

 اقعیو شناخت هیچ یعنی. بود پنهان هاافسانه و خرافات و مابها از ایچنبره در قزوین محمد قول

 زادهقیت وقتی و نداشتیم فردوسی خود یا شاهنامه مورد در تحقیقی نوشته یک حتی و کارش از

 که اینامه در قزوینی نویسد،می فردوسی و شاهنامه بارة در را اول دست تحقیقی مقاله اولین

 اوهی خرافه، خروار خروار و کوهکوه درون از که آفرین !برتو آفرین گوید؛می فرستدمی او برای

 رضاشاه دوره به وقتی. کردی مشخص را ما ملی سرایحماسه این چهره کم کم وپالپرت و

 فرهنگی تفکر از که شودمی پیدا نسلی و آیدمی بوجود ایران در دولتی واقع در رسیممی

 عیس که گیردمی شکل ایران در آنروز در دولتی عنیی. کردمی حمایت رسماً ایران در مشروطیت

 که کند تشویق را اینها و دهد قرار محققان و جوان نسل اختیار در را خود مادی توان کندمی

 را ام فرهنگ و درآورند بیان به را ایرانی هویت این تاریخی آگاهیهای همان برمبنای بتوانند

 قرار قاجار دوره در وقتی. داشتم را شخصی بهتجر این خود من. دهند قرار شناسائی مورد

 ممفهو من بودن ایرانی یعنی. نیست مشخص هویتم اما هستم ایرانی دانممی گرچه گیرممی

 خیتاری هویت این که فهمممی بیش و کم مشروطه دوره در. ندارد مشخصی فرهنگی و تاریخی
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 شهایتال از یکی. بشناسم را نمبود ایرانی که کنم تالش باید و دارم تاریخی فهممی. چیست

 جهان کجای ما اینکه یعنی. جدید معنای در ایرانیت بازسازی برای است تالشی مشروطه نهضت

 نآ از توانستهمی چیزی چه فرهنگ این درون در و بوده چه ما فرهنگ بودیم، که ایم،ایستاده

 تفاقا مشروطه دوره در امر این. بکنیم فرهنگ این از توانستیممی برداشتی چه و آید بیرون

 چون و شودمی ایجاد که وسیعی امکانات با حقیقت در که است پهلوی دوره در اما. افتدمی

 هویت خواهدمی و شودمی تشکیل ایران استقالل و ملی هایخواسته اساس بر مدرن دولت

 یانب دستاوردها ینا دهد، ارائه ایران از فرهنگی معنای در هم و سیاسی معنای در هم را، مستقلی

 بیان پهلوی دوره در و شودمی آغاز مشروطیت از ایآگاهانه تالش چنین. کنندمی پیدا عملی

 در ایمقاله ”تجدد یا مرگ یا“ کتاب در مقاالت از یکی در. دهدمی دست به را خود منسجم

 زادهقیت و وینیقز که دهم نشان. دهم نشان را نسل این دردناک تالش این تا نوشتم قزوینی مورد

 هنکت به نکته و ذره ذره، مملکت این کنار و گوشه از که کنندمی تالش چگونه دوره این در

 چه که کنند معرفی را پارسی شاعران. کنند مشخص را هاچهره و آدمها تا کنندمی جستجو

 رهدو همین در واقع در محلی تاریخهای نمایند، معرفی و کنند پیدا را آنها آثار بودند، کسانی

 حیحتص را تاریخها این که گیردمی شکل مورخان از بزرگی تالشی یعنی. شوندمی تصحیح

 رد کنندمی آغاز عملی بصورت را داریدامنه هایتحلیل نویسند،می مختلف کتابهای. نمایند

 اینها زا هرکدام که داریم سرکار کتابهایی با و داریم سرکار محققانی با پهلوی دوره در ما نتیجه

 فهمیمیم تازه ما که آنجاست در آنوقت. کنندمی بازگو برایمان را فرهنگ این بنیان از بخشهایی

 دیدج معنای در ما یعنی. است بوده چه ما گذشته بودند، کسانی چه ما پدران بودیم، کسی چه

 جدید، اینمع در داریم موسیقی کم کم داریم، تاریخ در ادبی تحقیقات داریم، تاریخ کم کم کلمه

 برایتان ار دیگری نکته.گیردمی صورت تاریخی فضای این در هماهنگی یک یعنی داریم نقاشی

 پاریس در نگارنده که موقعی 59۱۳ در: “ نویسدمی اقبال عباس خود که است اینکته.  بخوانم

 و اشتندد استادی سمت من بر که را عالیقدری بزرگان ذیقیمت مصاحبت اتفاق حسن از و بودم

 منصیب فروغی خانابوالحسن میرزا و فروغی ذکاءالملک قزوینی، محمدخان میرزا یعنی دارند

 فرنگستان در که تواریخی سبک به یکدیگر اتفاق به که بود میان در موضوع این گفتگوی غالبا بود
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 جلسه چندین و. کنیم تهیه ایران برای عمومی تاریخ یک است شده فراهم فضال همکاری و

.” دش کار آن مقدمات  و وسایل ترکیب و روش اختیار کار، این نقشه ترتیب صرف ما تاوقا

 یک هک رسیدندمی نتیجه این به دوره این در الاقل اینها کنیدمی مشاهده که را نمونه این یعنی

 ایران رایب تاریخی تالیف باره در قزوینی محمد. بنویسند و کنند تهیه جوانان برای عمومی تاریخ

 نظر ایران تالیف باب در: “نویسدمی شمسی 59۱۸ قمری 59۲۷ آوریل در فروغی به اینامه طی

 که اشدب براین بنایشان و باشد نکرده اتخاذ خاصی نظر هم شاید دانمنمی چیست؟ اعتمادالدوله

 نم و است الزمی و خوب کار این بنده عقیده به بهرحال. کنند واگذار بنده یا سرکار رای به

 اجرای برای است نگذاشته کنون تا من معنیبی گرفتاریهای اما امبوده فکر این در میشهه خود

 منهم و است اساسی کار بسیار گوید؛می و دهدمی جواب هم فروغی بعد.”بکنم فکری نیت این

 ازهت که است ایزمانه نگرش این کنید، نگاه. دهیم انجام را کاری چنین باید ما که کنممی فکر

 نگفره از خودشان، تاریخ از مردم این که بنویسند عمومی تاریخ مردم برای کندمی شروع دارد

 زوینیق مقاله همان به کنیم نگاه اگر یعنی. آگاهانه است تالشی تالش، این. شوند آگاه خودشان

 کمک هم به و کنندمی تالش چگونه اینها که دهدمی نشان دقیقاً ”تجدد یا مرگ یا“ کتاب در

 و هست ایران مورد در کتابی هرجا تا، گردندمی هاکتابخانه در کنند، پیدا را متون این تا ندکنمی

 این خود اصال. کنند آوریجمع را اطالعات و کنند پیدا هست ایران مورد در اینوشته جا هر

 شکوریابو چگونه مثالً. امکرده دنبال آنرا شخصی عالقه بدلیل من و است جالب بسیار داستان

. کردند جاستخرا چگونه و منابعی چه از مثالً را طوسی دقیقی، حال شرح شناختند، ابتدا را بلخی

 را کتهن یک زادهتقی مثالً داشتند هم با که مکاتباتی در اینها. دارد وجود هایشنشانه امروز اینها

 زادهقیت برای و کردمی پیدا را دیگری ماخذ هم قزوینی و نوشت،می قزوینی برای و کردمی پیدا

 و یفرهنگ شخصیتهای مورد در مقاالتی به شدمی تبدیل مبادالت همین سرانجام و نوشتمی

 نسلی و هستیم شاهد ما دوره این در را ایگسترده و عظیم تالش خوب. ایران جامعه تاریخی

. اشتند سابقه ایران تاریخی گذشته در که شوندمی پیدا مورخانی و نویسندگان و محققان از

 یک و سندبنوی و کنند فکر بنشینند هم با مختلف هایزمینه در نفر چندین که این هماهنگی، این

 داشتن وجود ایران تاریخ در معنا این در. باشد نگارش و تحقیقات این همه پشتوانه ملی نگاه
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 اهنگ یک چون و. است جدیدی نگاه این و نداشت وجود معنا این در ملی نگاه اصال اینکه برای

 .روبروئیم دوره این در جدیدی پدیده یک با ما است جدیدی

 استانیب زبانهای ترجمه علمی، يا تاريخی، چه ادبی، چه متون تصحيح و بازخوانی ـ تالش

 صورت هر در عربی زبان جمله از ديگر زبانهای از ايران تاريخ منابع پژوهش و ترجمه يا

 گذشتهبه پرداختن همهاين آيا. بود کشورمان اريخت اعماق به و گذشته به گسترده رويکرد يک

 هجامع نوين اجتماعی حيات آغازين مراحل از يکی بعنوان که مقطعی در آنهم تاريخ به و

 نيست؟ تناقض حامل شود،می ارزيابی ما

 هایپرسش از یکی. نمائیدمی مطرح شما که است مهمی نکات از یکی هم سئوال اینـ  آجودانی 

 در یروشنفکر سرنوشت در که تناقضاتی از یکی. شودمی مطرح که است همیتپرا و کلیدی

 دشومی شروع تناقض این با ایران روشنفکری سرنوشت اصال و داشت وجود مشروطه دوره

 ومتحک استبداد و قاجار حکومت با برخورد در مشروطه دوره در ایران روشنفکران که است این

 مثل بود غربی جوامع مدنی دستاوردهای ناهگاهشانپ سنتی، جامعه با برخورد و قاجار

... و قانونی دولت ایجاد مجلس، ایجاد دانشگاه، مدرسه، آهن،راه مدرنیسم، قانون، پارلمانتاریسم،

 بارزهم قاجار استبداد با هاخواسته این با و کردندمی اخذ غربی تجدد منابع از را هاخواسته این

 آنها که بود این هم آن. داشت هم دیگری دردناک رنوشتس روشنفکری این اما. کردندمی

 مداخالت و تجاوزات با دیگر طرف از شرایط آن در. بودند ماندهعقب کشور یک روشنفکران

 تمدن ربراب در دلیل این به و. بودند مواجه هم انگلیس و روس بخصوص غربی دولتهای استعمار

 برای .هستیم کسانیچه ما که بگویند خواستندمی روئی در رو این در. گرفتندمی قرار غربی

 افکندگیسر دوران را اسالمی دوران چون و کردندمی بازگشت خود باستانی گذشته به آن، گفتن

 ایرانی ما که بالیدندمی این به غربی کشورهای برابر در کردندمی تلقی ایران تاریخی انحطاط و

 بوده کننده خیره ما تاریخی شکوه ساسانی دوره رد. بودیم اینگونه هخامنشی دوران در هستیم،

 ازگشتب دهند، ارائه تعریفی خودشان از خواستندمی وقتی غربیها برابر در حقیقت در... و است

 گذشته چون .خود باستانی غرورآفرین و پرافتخار گذشته به خود، باستانی گذشته به کردندمی
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 لدلی همین به. شدندمی گذشته این در غرق دانستند،نمی سربلند و غرورآفرین را اسالمی

 سوی از جدید، مدنی دستاوردهای به و دارد تجدد به چشم سو یک از دوره این در روشنفکری

 فکرند ینا در بعضاً حتی. است گذشته آن سرایمرثیه و کرده گیر گذشته در پای یک با دیگر

 ماش خوب. است تناقض یک ینا خوب. کنند احیا را تاریخی شکوه و تاریخی گذشته آن که

 این ولی .باشید تاریخی گذشته احیا پی در دیگر سوی از باشید، متجدد سو یک از توانیدنمی

 استبداد رابرب در ایرانی که آنجائی یعنی. است درک قابل آنزمان تاریخی شرایط به توجه با تناقض

 در که آنجا و بود، دیدج مدنی دستاوردهای و غربی تمدن ماخذش و مرجع ایستد،می خودی

 ختاری به اشبازگشت و مرجع دهد نشان خودی خواستمی غربی دولتهای یا استعمار برابر

 مه عمل در و داشت را تناقض این دلیل بهمین. بود خودش گذشته غرورآفرین و باستانی

 اغراق خود استانیب گذشته مورد در حتی عمدتا که هستند ناسیونالیستهایی اینها بیشتر بینیممی

 صادق حتی. دهدمی نشان گذشته به را عمیقی نوستالژی و عشق و عالقه این. کنندمی هم

 یسدنومی را ”کوربوف“ نویسد،می مدرن داستانهای و است مدرن که روشنفکری بعنوان هدایت،

 گذشته و باستان ایران به نسبت عمیقی و سوزان عشق هانوشته این تمام در بینید می بازهم

 همه عامل را اسالمی دوران درواقع و دارد اسالمی دوران به نسبت عمیقی نفرت و باستانی

 ثبح موردش در اینهمه که من اعتقاد به ”کور بوف“ خود حتی. داندمی ما انحطاط و هابدبختی

 5951 الس در ”کور بوف“ که است جالب. شودمی نوشته ناسیونالیستی اندیشه همین با اندکرده

 اند،کرده خلق دوره این ناسیونالیستهای که مفاهیمی از یکی.شودمی نوشته رضاشاه رهدو در

 زمان دو در را تاریخ روشنفکران، این تاریخی دوره این در که معنا بدین. بود زمان مفهوم

 مانز زمان، یک. است شکوه و رونق از پر گذشته این و است گذشته زمان زمان، یک. بینندمی

 روشنفکران این که ایدوره آن تا و شودمی شروع پیش سال 5۱۱۱ از زمان ینا و است حال

 آن در که زمانی معاصر زمان فقط معنای به حال زمان یعنی. کندمی پیدا ادامه زنندمی حرف

 و حال واقع در. است اعراب حمله دوران از روشنفکران این حالِ زمانِ. نیست کنندمی زندگی

 گذشته زمان آن و است انحطاط نشانه تماماً مدت این و. است سال 5۱۱۱ و  یکی شانمعاصر

 وفب“ در یعنی. است هم ”کوربوف“ اصلی ساختار زمانی دو مفهوم این. است درخشندگی زمان
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 نآ و. است ری شهر قدیم یادگار کندمی پیدا که را راغه گلدان راوی، ـ کنید دقت اگر ـ ”کور

 اسالمی دوره در گلدان این. است گذشته به ”کور بوف“ راویِ ةعالق و عشق مظهر راغه، گلدان

 هایشدندان الی از هرشب که است خوانی قران خنزپنزری پیرمرد سفره سر در و چنگ در

. بینیمیم را تاریخی حسرت این ما هم ”کور بوف“ در واقع در ببینید. آیدمی بیرون عربی هایآیه

 یشکوهمند تمام حاصل اصطالح به که راغه گلدان تنها نه خنزپنزری پیرمرد اسالمی دوران در

 دپیرمر این همبستر نیز راوی زن لکاته بلکه دارد، دست در را است ایران فرهنگ و تاریخ

 از دیگری صورت و است اسالمی دوره در ایرانی زن مظهر که زن این و. است خنزرپنزری

 نزرپنزریخ این به کسان همه بین و همه از بیش است، باستانی ایرانی دختر سمبل اثیری دختر

 دو و ینابود حیطه در چیز همه نگرید،می که هم ”کوربوف“ به وقتی حقیقت در. دارد وابستگی

 حال در خنزرپنزری پیرمرد که بیندمی کندمی باز چشم راوی وقتی هم سرانجام و است زمانی

 یعنی او زن هم داستان جریان در. اوست بغل زیر همچنان راغه گلدان ولی است شدن دور

 یعنی .راوی عشق دو مظهر ترتیب بدین. اوست عاشق و خنزرپنزری پیرمرد چنگال در هم لکاته

 لکاته رد که ایرانی زن به او عشق و کندمی پیدا تجلی راغه کوزه در که باستان ایران به او عشق

 این که است این من منظور. است خوان قران خنزپنزری پیرمرد اسارتِ در تماماً. شودمی متجلی

 تناقض این رسیممی پهلوی دوره به وقتی ولی. داشت وجود عمیقاً روشنفکری جریان در تناقض

 ه،مرحل آن که شویممی تاریخ از ایمرحله وارد پهلوی حکومت با ما. کندمی عمل دیگری شکل

 پذیرامکان هوا در ملی معنای در جدید دولت ایجاد اما. است جدید معنای در ملی دولتهای ایجاد

 خودمان ملت از بودیم، که بگویم باید. باشیم داشته ایگذشته و فرهنگ تاریخ، باید. نیست

 اریخت صاحب هایملت ترینقدیمی از ما. بشناسیم را خودمان ملی بنیانهای. دهیم ارائه تعریف

 و رانای و ترکیه مسئله مورد در رادیوئی ایمصاحبه در که هابسام بقول بودیم، منطقه این در

 احتیاج و بود ایرانی داشت، وجود ایران یعنی  there wasan Iran: کردمی صحبت ویتنام

 و راقع دیگران یا ساختند را ترکیه ترکها چنانکه. )بسازند ایران بنام جدیدی چیز که نبود

 زمان نآ در چون و ختندشنامی را ایران این باید داشت وجود ایرانی وقتی( ساختند را پاکستان

. مکنی تاسیس جدید معنای در ملی دولت خواستیممی که بودیم تاریخ از ایمحدوده در ما هم
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 و رافمندانهش تالش اینجا و شدمی شناخته و شدمی بازآفرینی تاریخ گذشته این باید بنابراین

 صدد در فکر، و قلم اهل هایایرانی کنار و گوشه هر از. شودمی آغاز که بینیممی را دردباری حتی

 ناگزیر شتسرگذ این و. بود ناگزیر این و. کنند بازآفرینی را تاریخی گذشته این که هستند این

 فرهنگی غنای و ایران تاریخ گستردگی با کشوری به توجه با توانستندنمی یعنی. بود ما تاریخی

 نآ فرهنگی و تاریخی یانهایبن و ملی هویت ولی آورند بوجود جدید معنای در ملی دولت آن،

 شتهگذ این شناخت و شودمی شروع دوره این در گسترده تالش این که بود همین. نشناسند را

 که است نای افتدمی اتفاق آنچه. گرفتمی انجام باید که بود واقعیتی این. گرفتمی انجام باید

 تیح. است ملی نیانهایب شناخت و هویت همین ایجاد پی در دوره این روشنفکری تالش تمام

 خالف بر و آورندمی بوجود ایران فرهنگ و تاریخ و خود از هم را متعادلی هویت من اعتقاد به

 که ودندب هم کوچکی هایجریان اگر. نداشت شووینستی جنبه آن اساس کنندمی که تبلیغاتی

 حقیقاتت این. کل در است این واقعیت اما. داشتند گریفارسی یا و افراطی گریایرانی تمایالت

 در بدون ایرانی از کردمی سعی و. داشت خود در را تعادل هایجنبه و بود هاجنبه این از عاری

 اما .دهد ارائه تاریخی واقعی چهره یک مذهبی و دینی حتی و نژادی قومی، مسایل گرفتن نظر

 است درست. آوریدمی بوجود مدرن دنیای در را ملی دولت شما. داشت وجود اینجا در اشکالی

 داشته ندهآی به رو باید دیگرش طرف و دارد ملی بنیانهای و تاریخی گذشته به رو آن یکطرف که

 موقعیت به عنیی. پرداخت آینده به باید شودمی پرداخته گذشته به که آنچه از بیشتر یعنی. باشد

. کنیممی مشاهده را امابه یا غفلت این  متاسفانه تاریخی دوره این در ما. معاصر جهان در ما

 یک بنیانهای بریم،می بسر مدرن دنیای در ما. دارد حضور خالء یک و تاریخی، غفلت یک یعنی

 ماا شناسیم،می را آن تاریخ کنیم،می تدوین را ملی فرهنگ کنیم،می ریزی پی را ملی دولت

 تعریف مدرن دنیای با را خودمان موقعیت. کنیمنمی تعریف مدرن جهان با را خود نسبت

 همین به و نیمکنمی هم اندیشه و تالیفات و تحقیقات نتیجه در کنیمنمی تعریف چون و کنیمنمی

 ینا که آوریمنمی بوجود را نسلی و شودمی متمرکز عمیقاً جائی یک در تحقیقات همه دلیل

 نگفره نهایبنیا و دارد را هادلبستگی این دارد را تاریخی آگاهیهای این اینکه ضمن در نسل

 با را ام رابطه نوع و باشد داشته جهان در ما موقعیت به هم نگاهی بتواند کند،می تدوین را ملی
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 کار چه هک مدرن دنیای برای باشد داشته برنامه و بیاندیشد آن برسر و دهد توضیح مدرن دنیای

 منظور تهالب. گیردمین شکل مدرن دنیای با ما بنیادی و عمیق ارتباط جهت بهمین. دهد انجام باید

 مفهوم براساس را مدرن دولت نتیجه در. است شده اندیشه ارتباط بنیادی و عمیق ارتباط این از

 و دموکراسی. مدرنیسم یعنی. دموکراتیک مفاهیم براساس نه. دهیممی شکل «استقالل»

 نمدرنیزاسیو کندمی پیدا اهمیت که آنچه و گیردمی قرار سایه در مدرنیته فرهنگی هایارزش

 .است

 شدن زنده“ هب داشتيد ایاشاره تالش، با قبلی گفتگوی در باشيد، داشته بخاطر اگر ـ تالش 

 مرزهای به آنها رساندن و کشور مرزهای شدن گسترده و صفويه عهد در ”ما تاريخی خاطره

 بکهااز) ”سنی دودشمن“ با مجاورت در ايران ماندن بسته و محدود به همچنين. ساسانی عصر

 ـ ودخ معرفی و شيعه مذهب بياری ايران تفکيک و تمايز در صفويان تالش و( عثمانيها و

 ويته همين شما نظر بر بنا. ”سنی جهان برابر در شيعی هويت“ با ـ ما کالسيک دنيای در

 اين که. بود مشروطه انقالب تا و مدرن دنيای به ورودمان هنگام تا ما تاريخی هويت مبنای

 يکردرو مسئله به شما ديدگاه اين از هستيم مجاز آيا. نداشت همخوانی مدرن نياید با هويت

 هادهاین ايجاد تاريخی، متون و اسناد آوریجمع زمينة در شديد تکاپوی و گسترده تاريخی

 نهاآ مجموعه و بنگريم رضاشاهی دوره نگاریتاريخ و پژوهشی مراکز تأسيس و آن حفظ

 مدرن جهان راستای در ”ملی هويت“ از نوينی شايد و بارهدو تبيين در جديد تالشی را

  نمائيم؟ ارزيابی

 ما هویت داشتید اشاره شما که همانگونه دهم، توضیح اینجا در را اینکته باید من ـ آجودانی 

 مدرن هویت واقع در پهلوی حکومت با ما اما. بود ایشیعه هویت آن از پیش و قاجار دوره در

 همین از ملی دولت اصال و بود مسئله همین روشنفکران این تالش تمام یعنی. کنیممی تدوین را

 این یفرهنگ بنیانهای که این بدون آوریم بوجود ملی دولت توانیمنمی ما یعنی. شودمی آغاز جا

 بلیق هویت جایگزین که شودمی خلق واقع در جدید هویت این. باشیم داده شکل را ملی دولت



147 

 

 بوجود یمل دولت توانستیم جدید هویت همین ایجاد با ما. است جدید دنیای با متناسب که شود

 درست امالک خود سرجای بحث این. کنیم حفظ را مملکت استقالل و بیابیم استقالل بیاوریم،

 که آوردیم بوجود جدیدی هویت دادیم، انجام را خود تالش تمام ما کجاست؟ مشکل اما. است

 ستنده ملی دولت یک فرهنگی و نظری پشتوانه و دهدمی شکل را ملی دولت بنیانهای واقع در

 و شناسیممی را خودمان ایرانی بعنوان ما که دارد تاریخی مفهوم یک ایرانی شهروند لحاظ از و

 باید که است ایپروسه از مهمی بخش این. شویممی جدید دنیای عرصه وارد ایرانی بعنوان

 اریک اساسی بنیانهای واقع در این. نیست کار تمام هانای اما. گرفت هم شکل و بگیرد شکل

 ار ملی دولت تا دادیم،می تعریف خود از و کردیممی ریزیپی باید جدید دنیای در که است

 نآ رویپیش تحوالت و مدرن دنیای با مانارتباط سر بر باید آن از بعد اما. دادیممی شکل

 در. شدیممی اندیشیدن مرحلة وارد تجدد با خود رابطه تنظیم سرِ بر باید یعنی. اندیشیدیممی

 تهوی این چگونه که کردند تالش روز و شب محققان اینهمه شدیم؛ اندیشیدن وارد اول بخش

 ندیشها فکر. نمایند ترسیم را آن از تریواقعی شکل و کنند آوریجمع مختلف هایپاره تکه از را

 طرح هاآن در که مضامینی آمده،می بوجود که تیمجال یعنی گرفت، شکل دوره این در ملی

 فشارا دکترمحمود که را آینده مجله اگر مثالَ. است شده اندیشه تفکر همین نشاندهندة شدندمی

 بگیرید، رنظ در... و نوبهار دانشکده، مثل مجالتی یا اقبال عباس یادگار مجله یا و کندمی تاسیس

 تاریخی قاالتم مهمترین بارنخستین برای کسروی مثالً. آیندمی بوجود فکری مبنای همین با اینها

 زامرو. رساندمی چاپبه نوبهار هفتگی مجله در خوزستان و طبرستان تاریخ مورد در را خود

 و محققان متفکران، آثار تمام در را ملی اندیشه ماست، اختیار در که مدارکی و اسناد تمام

 رد بینیممی را ملی اندیشه و آگاهی فروغی کارهای در مثال. دهدمی نشان دوره این نویسندگان

 تهوی تا کنندمی شروع دردناکی تالش چه با که کنیممی مشاهده قزوینی یا و زادهتقی مورد

 ربوطم این. بود قضیه طرف یک این اما. دهند توضیح ایران فرهنگ و تاریخ برمبنای را ایرانی

 این هقضی دیگر طرف اما. بود ما فرهنگ و بود ما تاریخ بود، ام آگاهی یعنی. بود ما خود و ما به

 جدید دنیای وارد نبود شیعی و دینی هویت دیگر که هویت این با خواستیممی که حاال که بود
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 هم طارتبا این نوع سر بر باید. کنیم برقرار رابطه ایران ملت بنام  جدید دنیای با و شویم

 ... دادیممی ارائه آنها با خودمان ارتباط از عریفیت باید هم اینجا. اندیشیدیممی

 اظمیک مشفق زاده، تقی نظير روشنفکرانی سوی از زمان آن در که هايیانديشه آيا ـ تالش

 يحتوض برای شدمی داده اشاعه و گفته آنها نظير کسانی يا ”هابرلينی“ جمع از ديگران و

 و فکرت موضوع توانستندنمی هانوشته آن آيا نبود؟ کافی غرب جهان با ما رابطة چگونگی

 باشند؟ آينده راهگشای و گرفته قرار تعمق

 یا هااندیشه و هاایده این. دانمنمی کافی را پراکنده هایایده و هااندیشه این ـ آجودانی  

 نآ کلیت در را غرب. بودند گراتقلیل یا( زادهتقی افراطی نظریه مثل) بودند خواهتمامت

 .نماید جدید دنیای وارد را ما خواهدمی که است تالشی همگی اینها که معنا بدین. یدنددنمی

 یو امثال و زادهتقی مثل دوره آن نویسندگان و ایرانشهر هاینوشته یا کاوه روزنامه صفحات

 ما و بیافرینند جدیدی هویت یک کنندمی تالش تماماً که است تاریخی آگاهی این نشاندهندة

 زهائیچی چه ما که است این سر بر صحبت نیز بحثها این در و. سازند آشنا جدید دنیای با را،

 ونگیچگ در ملی اندیشه یک من اعتقاد به اما. نگیریم را چیزهائی چه و بگیریم غرب از باید را

 آنچه. دیمنکر پیدا را آن متفکران ما یعنی. نگرفت شکل جدید دنیای با ما مناسبات و ما برخورد

 ردیدک اشاره شما را آن از هایینمونه که بود ایگریخته و جسته تالشهای کردید اشاره شما که را

 ورهد این هاینوشته همه در تقریباً و بینیممی هم اقبال وعباس شادمان هاینوشته در حتی و

 بریف که شدمی توصیه مدام روشنفکران این طرف از آن، کنار در که است جالب اما. بینیممی

 اهرظو این که است این واقعیت ولی. کنید اخذ آنرا دانش تکنولوژی، نخورید، را غربی ظواهر

 یکی هب که خواندممی اقبال عباس از اینامه. دارد ارتباط غربی بنیانهای همین با غربی زندگی

 و رون دانسینگ نرو، غربی هایپاپ درون کنیمی سفر که غرب به بود؛ نوشته خود شاگردان از

 علم که  بود این شانمهم حرف و دیدندمی هرزگی نهادهای بعنوان را اینها. نبین را هاهرزگی

 سائلم قبیل این و بیاموزند غرب از را متدولوژی بگیرید، را غرب تکنولوژی بگیرید، را غرب
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 نمدر هایاندیشه به مجموع در و مدرنیسم به و دموکراسی به اما. کنید ایران فرهنگ وارد را

 . دادندنمی اهمیت چندان

 بعدها حتی زادهتقی نمونه بعنوان. شد قائل تفکيک افراد اين بين بايد رسدمی نظر بهـ  تالش

 گيرد،می قرار مؤاخذ و فشار مورد( شويم غربی بايد پا تا سر از) معروفش جملة مورد در که

 اصلی اعتبار اما دهد،می قرار نقد مورد تندروی بعنوان را سخن آن موضع که آن وجود با

 . کندنمی رد است غرب از آموختن برضرورت تأئيد که را آن

 زندمی را حرفها همین دیگر جاهای در بعدها او زده، را حرفها همین هم زادهتقی ـ آجودانی

 معروف حرف آن حتی. گرفت را صنعت و دانش و علم تکنولوژی، غرب از باید گوید؛می و

 غرب لمث توانستیمنمی هرگز ما یعنی. نبود تاریخی لحاظ به ایبینانهقعوا حرف هم زادهتقی

 ربیغ پا سرتا توانستنمی هرگز دارد دیگری فرهنگ دارد، دیگری تاریخ که کشوری. شویم

 زا یکی. است جالب دهدمی ارائه زادهتقی که اینمونه مثالً بود؟ چه شدمان غربی برنامة. شود

 هک شودمی مانع ورزش که کندمی تشویق خیلی. است مدارس در زشور تشویق هابرنامه آن

 زادهتقی دیدگاه نآ به تازه. است متفاوت اندیشه با اینها ببینید. آید بوجود معتاد و بنگی ، تریاکی

 زادهتقی حرف این سر بر اگر. است وارد اساسی انتقادهای شناختیجامعه تاریخی، لحاظ به

 از ام که این صرف به. دریافت خواهیم بهتر را تفکر نحوة این حرانب موقع آن شود، اندیشه

 تاریخی لحاظ به که اوال. کندنمی حل را کاری این شوند، غربی پا نوک سرتا بخواهیم مردم

 رایطش و. متفاوت هایسرچشمه با آمدیممی متفاوت و تاریخی میراث دو از ما. نبود امکانپذیر

 راینبناب. داریم مشکل آن فهم در من اعتقاد به هم هنوز و نداشتیم را جدید مفاهیم درک تاریخی

 نتدوی مدرن دنیای با را امانرابطه و مدرن دنیای در ترشده اندیشه را خودمان موقعیت باید ما

 هم بعدها شما قول به و شویم غربی پا نوک تا سر از باید گوید؛می یکسو از زادهتقی. کردیممی

 فقط دبای ما گویندمی اینها از کثیری جمع دیگر طرف از ولی بوده افراطی یهنظر این گویدمی

 هک نخوریم را غربی ظواهر فریب و بگیریم را غربی متدولوژی و تکنولوژی و دانش و علم

 ربغ در مدنی جامعه نمودهای از بخشی پاپ و دانسینگ حالیکه در. دارد اخالقی جنبه بیشتر
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 نهادها این. دهدمی نشان را مردم اجتماعی و فردی آزادیهای هاینبنیا از بخشی یعنی. هستند

 و اطارتب ایجاد برای است نهاد یک خود غربی پاپهای همین. کنندمی تنظیم را اجتماعی روابط

 نتوانستیم اینها سر بر نیاندیشندن با و مباحث این گرفتن نادیده با بنابراین. مردم آزاد ارتباط

 میهمگا در ما مردم درازمدت برنامه جزء که دهیم ارائه جدید دنیای با خود طهراب از ملی تعریفی

 که بینیدیم برگردید ایران پرورش و آموزش سیستم به وقتی نمونه بعنوان. باشد مدرن دنیای با

 آن در شما و من که ایران پرورش و آموزش سیستم در یعنی. ندارد وجود آن در چیزی چنین

 یدبا ایرابطه چه اینکه اما آموزیم،می امانادبی گذشته از خودمان، تاریخ ردمو در خواندیم درس

 با وا کنید، نگاه پورداود آثار به. ندارد وجود آن در اساسی بحث باشیم داشته مدرن دنیای با

. دهدمی رائها و تدوین جدید شکل به را اوستا تمام ایرانی فرهنگ و ایران به انگیزشگفت عشقی

 ما به ار پهلوی زبان و باستانی زبان میراث از بخشی کرده، شناسائی را ما زبان از یمهم بخش

 جامان درست موشکافی با را هازمینه این تمام ما. ماست هویت جدید بخش اینها همه شناسانده،

 برقرار تباطار متجدد دنیای با ساختیم که هویتی این و خود موقعیت باره در نتوانستیم اما دادیم،

 هایسنت و فرهنگ به توجه با تجدد دستاوردهای این که کنیم ریزیبرنامه چگونه اینکه و کنیم

 و اندیشه در ما، پرورش و آموزش نظام در و بگیرند بخود پایدار و مدنی شکل ما جامعه در ما

 اینهمه اعثب خود این و. دهیم ارائه ایسازنده اندیشه نتوانستیم اینجا در. شود متبلور ما گفتمان

 عینو روشنفکران بین در رضاشاه دوره و مشروطه دوره در. شد ما تاریخ بعدی مراحل در بحران

 ما شنفکرانرو رسیم،می که محمدرضاشاه دوره به ولی. بینیممی غربی تمدن به نسبت شیفتگی

 سیاسی اندیشه تا گرفته چپ از ما سیاسی اندیشه و تفکر بنیان در یعنی شوند،می غرب ضد

 سردرگمی نشاندهنده همه اینها. شودمی عمده... و امپریالیزم غرب زدگی،غرب مفهوم میانه،

 دوره در اما. کنند تدوین نوینی اندیشه که شد آغاز تالش این رضاشاه دوره در. ماست جامعه

 ـ فرهنگی بیان و کند تنظیم را ما جدید مناسبات این نتوانست هم دولت حتی دوم پهلوی

 کدر و فهم و همگامی برای نتوانستیم جدید دوره در ما اگر بنابراین. دهد ارائه آن از تاریخی

 که شودمی همین آن حاصل دهیم ارائه درازمدت برنامه یک آن با خودمان ارتباط و مدرن دنیای

 یزقهرآم نگاه ییعن! ایمشده کشیده کجا به ما ببینید کنید، مشاهده را اسالمی انقالب. بینیممی امروز
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 تصحب هم با شما و من که جائیهمین. گرفت خود به باریفاجعه شکل چه غرب مدنیت به ما

 به خودمان تربیت به خودمان به حداقل نیست، اختیارمان در منابعی اینکه وجود با کنیممی

 ضدیتی یک ناخودآگاه و آگاه ما. کنیم مراجعه پهلوی دوران در خودمان عاطفی برداشتهای

 بر یعنی شناختیمنمی درست هم را غرب که بود حالی در این و. داشتیم غرب انجه به نسبت

 نآ استمرار ما و داشت وجود غرب به نسبت رضاشاه و مشروطه دوران در که اشتیاقی خالف

 خصمانه برخوردهای به را خود جای اشتیاق این بعدی هایدوره در اما بینیم،می دوره آن در را

 که است همانجائی در آن هایریشه کجاست؟ در هایشریشه خصمانه برخورد این خوب. داد

 یشهاند با صرفا. دهیم ارائه غرب دنیای با خود ارتباط از جدید و مدرن فهم یک نتوانستیم ما

 ایاصلهف جهت همین به. باشیم مسائل این پاسخگوی توانستیمنمی ایران در ملی دولت و ملی

 هستیم قائل احترام آنها برای اینهمه و کنیممی یاد آنها از شما و من که محققانی با بعد نسل بین

 ینویم. هستند تابناکی گوهرهای و احترامند، واجد همگی هم حقیقتا که محققانی. شودمی ایجاد

 هم ینویم با هم من و هستند ما ملی بنیانهای از بنیان دو زادهتقی و قزوینی من نظر به گوید؛می

 هویت انبنی و جدید ایران مفهوم و جدید ایران ریزیپایه در اینها کنممی فکر ییعن. هستم عقیده

 چون بینیممی رسیم می که جدیدتر دوره به وقتی ما اما. داشتند بسزائی و موثر نقش معتدل ملی

 باز را خودش جای ما فرهنگ در شده اندیشیده بصورت غرب تجدد با ما رابطه: رابطه این

 نسل این ینب ایفاصله کم کم نکرد پیدا گسترش ما آموزشی بنیانهای در و شدهن تنظیم و نکرده

 ما هایدوره در. کردند رشد دوم پهلوی دوره در که شودمی ایجاد جدید نسل و روشنفکران از

 را فروزانفر! کردمی مسخره را او دوره این در ایران روشنفکری! کردندمی مسخره را قزوینی

 نهاای همه به و گفتمی  دیگری ناپسند هزار نفیسی مورد در. کردمی تلقی ”قبرکن نبش“

 بر ما اگر .نیستند مربوط جدید دنیای با و کنندمی ”قبر نبش“ دارند اینها که داشتند، برخوردی

 توانیممی دناندیشی طریق از آنگاه باشد تاریخ سر بر اندیشیدن ما کار و کنیم فکر مسائل این سر

 پرسشهای هب کم کم توانیممی پرسشها همین طرح با یعنی. کنیم گیریپی کم کم را مشکالت این

 تریاساسی شهایپرس به الاقل توانیممی بیابیم، جوابی توانیمنمی اگر. کنیم پیدا دست تریاساسی

 نیست ادفیتص من اعتقاد به بنابراین. کنند روشن ما برای را وقایع از بخشی که کینم پیدا دست
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 برورو آن با حسابتسویه نوعی با و غرب با قهرآمیز برخورد یک با ما دوم پهلوی دوره در که

 مفهوم یا زدگیغرب مفهوم و بود انحطاط و بدبختی باعث غرب دنیای که معتقدیم و شویممی

 خشم نگاه اب خود فرهنگی و تاریخی هویت بازیابندگان به و کشیممی بیرون آن از را امپریالیزم

 یرمنطقیغ و غیراصولی نگاه، تحقیرآمیر و آلودخشم نگاه این. کنیممی نگاه تحقیرآمیزی و آلود

 درخشان نسل آن که داشت آن در ریشه داشت؟ کجا در ریشه اما بود، ایمایه و پایهبی و

 ونمدی را خودمان فرهنگ و تاریخ بازیابی واقع در و کنیممی یاد آنها از شما و من که محققانی

 دنیای با ام رابطه سر بر که نکردند پیدا را تاریخی فرصت این هستیم، آنها افتمندانهشر تالش

 در ما حضور استمرار و ما ورود برای ملی طرح بعنوان هم را اندیشه این و بیاندیشند جدید

 .نمایند منتقل ما به آن تداوم در و فرهنگی بنیانهای به جدید دنیای

 اين شايد. است نبوده نسل آن عهدة بر تنها جهاتش همه در وظائف اين شايد ـ تالش

 تحت شايد .نبخشيد تداوم را تفکر اين که بود ـ آنها مستقيم نسل ـ بعدی نسل از کوتاهی

 شدن گير همه و پيدايش و ايران داخلی سياسی هایدرگيری جهان، جديد شرايط

 .دهد ادامه را گذشته راه نتوانست و بازداشت وظيفه اين انجام از جديد هایايدئولوژی

 مخالفت نآ با ناگزیرم من که گیردمی بخود اخالقی جنبه دیگر هاصحبت این ببینید ـ آجودانی

 را تاریخ تحوالت داریم ما. پدرانمان و متفکران محاکمه نه است تاریخ تحلیل ما قصد. کنم

 که ودند،ب ایمرحله در آنها من اعتقاد به. دهیممی توضیح را تاریخ مسیر یعنی. دهیممی توضیح

 فرهنگ و یمل تاریخ ملی، هویت به نیاز ملی دولت تشکیل مرحله. بود ملی دولت تشکیل مرحله

 ینا اما. رساندند سرانجام به را بزرگ تالش این. دادند انجام بدرستی را کار این آنها. دارد ملی

 از هم هک رخوتناکی ریختا آن با مملکتی در. آیدمی پیش سریع خیلی ما مملکت در اتفاقات

 اصولی اطالعی هیچ کردم اشاره که همانگونه. بود خبربی خودش ریشة از هم بیرون، جهان

 یلیتحل تاریخ اماناسالمی دورة مورد در حتی. چیست ما باستانی واقعی تاریخ که نداشتند

 عصر ات قاجار دورة در. باشد کرده ایران تاریخ از اصولی جمعبندی که تاریخی یعنی. نداشتیم

 ولی .نداشت وجود تحلیلی. شدندمی تکرار که بود قدیمی تاریخهای داشتیم هرچه ما ناصری
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 اینها. شویممی نوین نگاریتاریخ مرحلة وارد. داریم جدید تاریخی تحلیل دوره این در

 با ینایرا بعنوان ما هویت. شودمی آغاز مسائل این با نوین ایران. هستند درخشانی دستاوردهای

 کنیم اعتراض بخواهیم ما که نیستند، کمی مسائل دستاوردها این. گیردمی شکل دستاوردها این

 یک فهممی دوره این در من. گویممی خودم تجربه از من. است ناچیز دستاوردها این بگوئیم و

 با نه و امایستاده جهان کجای در و چیست من شناسنامه ام،آمده کجا از هستم، چه و هستم

 آنچنان ام مملکت در وقایع اما. کنممی برخورد مدرن دنیای با ایرانی هویت با بلکه شیعی هویت

 من رو این از. نداشتیم کارها از خیلی برای فرصتی ما که افتدمی اتفاق مدرن دنیای در سریع

 زمینة یا داشتن تفکر فرصت یا. نیاندیشید باید که آنگونه مسئله این به نسل آن که دادم توضیح

 فاقات این دلیلی بهر. نداشت وجود دیگر امکانات یا نداشت اندیشیدن برای را الزم تاریخی

 خالقیا قضیه به اصال من. باشیم داشته اختالف هم با آن دالیل برسر ما است ممکن حال. افتاد

 نای کردمی تالش مصیبت و بدبختی با و بود دویدن حال در روز و شب نسل این. نگرمنمی

 دنیای با را ودخ رابطه نتوانستیم ما و افتاد اتفاق آنگونه تاریخ متاسفانه اما. کند تدوین را مسائل

 ارک این. ایمنکرده هم امروز به تا. کنیم تنظیم ملی اندیشه یک بعنوان جدید معنای در جدید

 ساتیموس و بنیادها طریق از باید گرفت،می صورت پرورش و آموزش نظام طریق از باید عمدتا

 اندیشیدن درنم بنیادهای این نتوانستیم ما متاسفانه ولی. گرفتمی انجام کنندمی تولید فکر که

 یا دانشگاه تأسیس مثل بودند، مهم بسیار بودند آمده بودجود که بنیادهایی البته. آوریم بوجود را

 روغیف محمدعلی. نبود کوچکی کار ایران در سیاسی علوم مدرسه تاسیس. آن از ترپیش حتی

 ابآد“ یعنی اساسی حقوق مسئله مشروطه انقالب از بعد یکسال یعنی قمری هجری 59۲1 در

 ترویج و تدوین ایران در سیاسی اندیشه بنیانهای ایجاد برای ایمقدمه عنوان به را ”دول مشروطه

 ینا .شد نشر تجدید پهلوان چنگیز توسط تجدد هایریشه عنوان تحت مقاله این و. کندمی

 آن انهمتاسف کنید پیدا هم دلیلی هر و بگیرد که هم شکلی هر اما. است ارزشمند همگی تالشها

 انقالب همین. است نگرفته انجام هم امروز به تا. نشد انجام کنم،می اشاره من که را بخشی

 یایند با ما رابطه بودن معلوم نا و ما تجدد بحرانهای از یکی کنندة بازگو حقیقت در اسالمی

 هایبدفهمی خود و شد حرفها این تمام راه سر در بحران موجب خود که انقالبی. است مدرن
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 شده یداپ ایران در اسالمی انقالب با که هاییبدفهمی تصحیح برای. است کرده ایجاد بسیاری

 مهاینه اب متاسفانه. کنیم تنظیم مدرن دنیای با چگونه را امانرابطه که بیاندیشیم باید هم باز

 باید نسلی بجنبیم باید اما. نیست هم ایساده کار شده ایجاد دهه سه این طی که هاییبدفهمی

 .  کند آغاز نوین تفکر این تنظیم برای را ایتازه تالش که شود پیدا

 گارین تاريخ اهميت و نظر مورد دورة فکریـ  فرهنگی اقدامات به هم باز بازگرديمـ  تالش

 رد مختلف هایدوره در ما تاريخ گرانتحليل و نگارانتاريخ همه.”ملی هويت“ تعيين در

 نبودن دسترس در و تاريخی مدارک و اسناد پراکندگی از ـ استثنا بدون تقريباً ـ خود آثار

 زمينه در هک ایگسترده اهتمام به توجه با. کنندمی گاليه ايران فراگير تاريخ تدوين منابع

 مقدماتی امکان ميزانچه تا گرفت، صورت دوره اين در ايران تاريخ منابع و مدارک اسناد،

  شد؟ فراهم ايران تاريخ تدوين

 همین یتاریخ اسناد از مهمی بخش کنیم،می صحبت تاریخی اسناد از وقتی ببینید ـ آجودانی

 که سانیک نظر با من. اندکرده تنظیم و بازیابی ما برای دوره این روشنفکران که است چیزهائی

 به تالش اب هم قبلی گفتگوی در. مخالفم نداریم، کافی اسناد یا و است پراکنده اسناد گویند؛می

 دنیای اصوال. شودمی پیدا ایتازه سند روز هر که است درست این. کردم اشاره مسئله این

 در ام خطی منابع از خیلی هنوز و نشده چاپ اسناد از بسیاری هنوز. است اینگونه تحقیقات

 در و شده چاپ که اسنادی که نیست معنا بدان این ولی. است نشده چاپ ما فرهنگ مورد

 کافی انایر مورد در اندیشیده تاریخ یک تدوین برای و اندیشیدن برای اندازه به است، دسترس

 اپچ تاریخی کتاب اینهمه ما. کنم طرح دیگری بگونه را شما سئوال توانممی من اما. نیست

. دادند انجام دوره همین در ما پدران که بود تالشی کردیم، تدوین را تاریخی بعمنا اینهمه کردیم،

 این اب ما ولی. دیگر اسم دهها و پورداود اقبال، مینوی، فروزانفر، کسروی، نفیسی، چون افرادی

 کاری آن ام ؟!کرد چه بیاندیشد، اسناد این برمبنای بیاید باید که بعدی نسل ؟!کردیم چه اسناد

 آیا هک است این بحث یک. کردیم کار چه ما ببینیم باید یعنی. ندادیم دهیم، انجام باید که را

 و تفکرانم از خیلی که بحثی کرد؟ تدوین تاریخی اندیشه غیاب در را ایران تاریخ شودمی اصال
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 هب اینجا در تواننمی و است ایگسترده موضوع. بحث این موضوع. کنندمی مطرح ما دوستان

 ناندیشید است، این اینجا من بحث اما. گذاریممی کنار عجالتاً را بحث این پس. ختپردا آن

. وجودم منابع همین وجود. باشید داشته را اندیشیدن منابع شما که است موقعی تاریخ مورد در

 تاریخ انیدتونمی باشید نداشته را اندیشیدن منابع اگر شما. است اندیشیدن به دعوت نوعی خود

 این اریخیت منابع از بسیاری هنوز. است مهمی بسیار دوره صفویه، دوره مثال بعنوان. بنویسید

 علمی تدلوژیم با تاریخ کتابهای و تاریخی منابع یعنی نشده تدوین اصولی تحقیق بصورت دوره

 که را تنیم این باشید داشته اطمینان توانیدنمی شما یعنی. است نشده انتقادی تصحیح حتی

 گاهدانش مثال که کارهایی نمونه. نیست مفهوم اصال جاها خیلی. نه یا است صحیح خوانید،می

 هتج به و کردممی نگاه را آنها مناسبتی به من. است داده انجام صفویه تاریخ مورد در تهران

 هک شدممی متوجه خواندممی که را متون از بعضی فارسی، زبان روی حساسیت و معلمی کار

 که ستا این منظورم. است سازفاجعه اشتباهات نوع این گاه و. است اشتباه تعبار و کلمه فالن

 را ورهد این تاریخی منابع باید صفویه، دورة تحلیلی تاریخ تدوین برای ما که است درست

 اریخیت مختلف هایدوره مورد در امکان این اما. باشیم داشته اختیار در علمی و انتقادی بصورت

 یدننیندیش عامل را کار نقص که نیست معنا بدان این اما. نیست ما اختیار در کامل بطور هنوز

 هم و مبیاندیشی باید هم ما که کندمی نشان خاطر را پراهمیت نکته این نقصی چنین. دهیم قرار

 جریانهای ار بزرگی تالش که است درست. کنیم تکمیل و دهیم گسترش را اندیشیدن منابع باید

 ما اختیار در و کردند تدوین را بسیاری منابع و دادند انجام پهلوی تحکوم هایدهه فکری

 توانستیمن داریم اختیار در که هم منابعی این سر بر حتی کردیم؟ برخورد چگونه ما اما. گذاشتند

 منابع این نیمک فرض حاال. دهیم ارائه ایران تاریخ از ایشده اندیشه تصویر و بیندیشیم و بنشینیم

 تیاراخ در همه شودمی منتشر تازه که اسنادی و مدارک و اسناد کمبود شما بقول و شود تنظیم

 امانج خوب هم خیلی را خود کار من نظر به ما قبلی نسل چیست؟ ما کار این از بعد. باشد ما

 زارانه است ممکن حاال. دادند بدست را ما فرهنگ و تاریخ نگارش برای اصلی بدنه یعنی دادند

 آن خودمان ما اما نشده، علمی چاپ شده، چاپ اگر یا نشده، چاپ هنوز شده نوشته کتاب

 ورهد در عمدتا ایران روشنفکران متاسفانه. ندادیم انجام بود، امانبرعهده که سهمی آن و تالش
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 نسل ما. بودند راست و چپ هایایدئولوژی گرفتار دارد، ادامه هم امروز به تا که دوم پهلوی

 برسر هم اگر. بود دیگری جاهای در ما ذهنی آبشخورهای و بنیانها و بودیم ایزدهایدئولوژی

 ندیشها یک بر را راه اینها. بود ایدئولوژیها همین درون از اندیشیدیم، کردیم، فکر ایران تاریخ

 کی فکری، قالبهای یک پیش از اینکه برای. بستمی فرو واقعی شناخت یک بر و ملی

 ملتی کی فرهنگ و تاریخ خواستندمی قالبها آن با که داشتند وژیکیایدئول و نظری دیدگاههای

 با ایجداگانه تاریخی سرنوشت مشخص بطور و اتفاقا که. دهند قرار اندیشه موضوع را

 از بلکه یمکننمی تفکر تنها نه ترتیب این به. دارد فرهنگها و ایدئولوژیها این صاحب کشورهای

 .اندیشیدن آزاد و اندیشیدن غیبت یعنی لوژیایدئو حضور. شویممی پرت مسئله

 توضيحات برابر در شما داشتيم، گفتگو اين طرح بمنظور که مقدماتی صحبتهای در ـ تالش

 يکتفک که نموديد جلب مهم نکته يک به را ما توجه تالش شماره اين موضوعبندی در ما

 عددمت هایعرصه رد حضور بدليل دوره اين نامصاحب افراد اجتماعی ـ فرهنگی شخصيت

 یعنوان چه با را مينوی که کرديد اشاره نمونه بعنوان. نيست آسانی چندان امر مختلف و

 دودةمح يا. را نفيسی همينطور اديب، يا تاريخدان کنيم؛ بررسی توانيممی يا خواهيممی

 و عرش هب داد؛ پيوند توانمی مشخصی هایعرصه چه به را بهار اجتماعی فرهنگی فعاليتهای

 ينا علمی و پژوهشی فرهنگی، هایچهره از هريک حقيقتاً...و سياست و تاريخ يا ادبيات

 مثالً. متفاوت کامالً عرصه چند در يکنفر گاه. دارند حضور مختلفی هایزمينه در دوره

 احتماالً .داد توضيح توانمی چگونه را ادبی تحقيقات عرصه در رياضيدان هشترودی حضور

 حساببه هاشخصيت اين بودن ”ابرمرد“ و برجستگی و امتيازات از ويژگی اين اریبسي نگاه از

 شخصيتهايمان به که آيد خوشتر ايرانيها ما مزاج و مذاقبه نگاهی چنين شايد. آمد خواهد

 در آيدمین بدشان نيز ما از ایعده بعضاً. افکارشان و گفتار مضمون تا داريم عنايت بيشتر

 اربک دست که دانسته آن از ”کوچکتر“ را ديگران و خود و غنوده فرادا اين بزرگی سايه

 هایتهرش تفکيک اگر و چيست؟ بارهاين در شما نظر اما! بزنند گذشتگان تالشهای تداوم

... و ادبی تاريخی، پژوهشی، علمی، اصلی هایرشته از فرعی هایشاخه پيدايش و مختلف
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 طحیس چه در آندوره در ما جامعه بدانيم، يشرفتگیپ ميزان سنجش برای معياری و نشانه را

 است؟ ارزيابی قابل

. ودش داده جواب شما سئوال به بهتر گیرد صورت بندیدوره یک اگر کنممی فکر ـ آجودانی 

 هک است این بازیابی دوره این مشخصات. کنممی یاد بازیابی دورة عنوان با دوره این از من

 پا و تدس و خود شناخت دنبال به که گیرندمی قرار موقعیتی در و خیزندبرمی سراسیمه مردمی

 کنند،یم تالش روشنفکران از هریک بازیابی دوره در بنابراین. هستند خود برای هویتی کردن

 دند،ماننمی دیگران منتظر. بیاورد فراچنگ دهد،می نشان را هویت این از بخشی که را چیزی هر

 وشتسرن مثال. ندارد وجود ایشدهتربیت و متنوع نسلهای. تنیس میان در کسی اینکه برای

 در و یبازیاب مرحله این در اینها همه. بگیرید نظر در را زادهتقی یا قزوینی عالمه یا اقبال عباس

 عاطال به کرده چاپ آورند،می بدست ایران فرهنگ مورد در هرچیزی که هستند این جستجوی

 کتاب اییج. کنندمی چاپ آنرا کنند،می پیدا تاریخی کتاب جایی یک نتیجه در. برسانند ما مردم

. کنندمی اپچ نجوم کتاب کنند،می پیدا نجوم کتاب دیگر جائی. کنندمی چاپ کنند،می پیدا شعر

 ل،نس این مسئولیت کنیم، نگاه گویممی من که ایزاویه از را بازیابی دوره این اگر واقع در

 از که ستا مسئولیتی بلکه. نیست فهمیممی آن از ما که جدیدی معنای در تخصصی مسئولیت

 آنها زا که افراد این تالش در را اینها همه. گیردمی شکل منابع این یافتن برای و دلسوزی سر

 اعرش از آورد، بدست اینسخه هر و رفت هرجا نفیسی، سعید مثال. بینیم می کنیم،می یاد

 هر. کندیم تدوین را ایران بیمارستانهای تاریخ یا پزشکی نهزمی در کتاب تا فارسی چندمدست

 بصورت مه گاهی. نمایند منتقل جامعه اصلی بدنه به کنندمی سعی رسیدمی بدستشان که چیزی

 اب که بودند هم افرادی خوب اما. است شده توجیه دوره این در بنابراین تالش نحوة این. خام

 خیلی نچو کرد، توجه خوب باید مسئله این بهـ  شدند درنم دنیای وارد سنتی آموزش و تربیت

 با هم ود،ب آشنا فارسی ادبیات با هم ادیب یک مثال سنتی آموزش و تربیت آن طبق ـ است مهم

. ار انگلیسی یا فرانسه زبان مثال. اندآموخته هم را خارجی زبان افراد این حاال. عرب ادبیات

 که ار هرکتابی وی نظیر افرادی. عربی هم و دانستمی نسهفرا هم قزوینی عالمه نمونه بعنوان
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 رجمهت یا دادندمی قرار بررسی و استفاده مورد دیدند،می ایران مورد در خارجیان از زبانها این به

 نوزه آنجا در. هستند ایران فرهنگ و تاریخی هویت بازیابی و جستجو در آنها زیرا. کردندمی

 همه جودو با اما. نیست مطرح. است مطرح بیشتر امروز که ایشیوه به بودن تخصصی مسئله

 شناسندمی تاریخ به بیشتر را اقبال عباس مثال که بینیممی سرانجام بنگریم، را کلی محور اگر اینها

 دانشکده مجله در اقبال عباس که مقاالتی اینکه با. است کرده ادبیات زمینه در که کارهایی به نه

 یرانا ادبیات به مربوط اشمقاالت مهمترین کند،می تعریف آنها از فیسین سعید و نویسدمی

 چندین در هگا و بود هم آنها تخصصی پیشینه که داشتند ایپیشینه اینها همه براین عالوه. است

 می یتخصص چیز همه که مدرن پیشرفته دنیای با است ممکن این. بودند متخصص هم رشته

 ایرنامهب در است یادم. نیست تجدد سرنوشت عینا ما سرنوشت اام باشد نداشته خوانائی شود

 دیگر فرن چند و یارشاطر استاد حضور با کوبزرین عبدالحسین ما استاد مورد در سی بی بی که

 ستادا است، جدید محققانِ نسل از محققی کوبزرین دانیدمی. داشتم حضور منهم کرد،می ضبط

 در هم و ایران تاریخ زمینة در هم کوبزرین. داشتیم هم با دوستی رابطة همچنین و بود من

 نگوناگو زمینه چند در یعنی. داد انجام اولی دست کارهای ایران عرفانی متون و ادبیات زمینه

 گوید؛می وی مورد در یارشاطر استاد جمع آن در. داد ارائه هم درخشانی کارهای و کرده کار

 ارسیف ادبیات و زبان هم که بود کسی سنتی معنای در بادی! بود ما سنتی معنای در ادیب او

 خود در را هنر این از ایمجموعه افراد این یعنی. فلسفه هم حکمت، هم تاریخ، هم و دانستمی

 همچون بود آمده بوجود دوره آن در که نسلی این از بخشی. کردندمی حمل خود با و داشتند

 مدرن ایدنی با را سنتی دنیای آن بودند، آمده سنت وندر از چون... و نفیسی فروزانفر، قزوینی،

 این مدرن دنیای با سنتی بخش همراهی. کردندمی کار زمینه و رشته چند در گاه و داشتند جمع

 کرد همقایس غرب در جدید دنیای با عینا را افراد این تواننمی. کندمی پیدا ما تاریخ در را شکل

 خوب. است بازیابی دورة تاریخی سرنوشت داشت، فاوتمت تاریخی ما سرنوشت اینکه برای

 کارهائی. ندکن عمل درست مباحث این انتقال در توانستند و داشتند تسلط اینقدر افراد این الاقل

 یتحقیق کارهای پایه و است اصولی و تازه هنوز دادند انجام مختلف هایزمینه در افراد این که

 شما انپنه نظر با بگویم باید شما جواب در بنابراین. کرد ظهمالح افراد این آثار در توانمی را
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 ام دورة این در و است تخصصی چیز همه تجدد و مدرن دنیای در چون کنید قیاس که مخالفم

. بینمنمی اینگونه من بگویم باید. دارد فاصله جدید دنیای با این پس نیست تخصصی چیز همه

 شکافته اشمفهوم بازیابی شرایط این اگر و است ازیابیب شرایط ما، تاریخی شرایط اینکه برای

 هم بغر در که نکنیم فکر هم آنقدر البته. نمایدمی مشخص را خود معنای افراد این تالش شود

 مینهز در ببینید را انگلیسی مشهور مورخ هابسام همین مثال است تخصصی کامال چیز همه

 این ولی است تاریخ از مشخص ایدوره او تخصص گرچه کندمی کار تاریخی گسترده مباحث

 .  ننویسد چیزی گارگری جنبش تاریخ مورد در که نیست معنا بدان

 رهدو“ بعنوان آن فرهنگی ـ فکری فعاليتهای و دوره اين اهميت روی بر که حال ـ تالش

 اودپورد ابراهيم مورد در مشخص بطور دهيد اجازه کرديد، تکيه ايرانيان برای ”بازيابی

 زبان به را تااوس اسالم، از بعد بار اولين برای  پورداود ؛ قزوينی عالمة گفته به.کنيم سشیپر

 زبانهای ترجمه زمينه در همچنين پورداود. کرد ترجمه پسندخواص و فهمعوام فارسی

 هایاژهو از فارسی زبان ”کردن پالوده“ همچنين و باستان ايران تاريخ و فرهنگ باستانی،

 و فرهنگی هويت ”بازيابی“ دورة در پورداود تالشهای اين. کشيد زحمت ترکی و عربی

  دارد؟ جايگاهی چه فارسی زبان تقويت و تاريخی

 پورداود. داشت دوره این در ایران فکری تحوالت تاریخ در مهمی نقش پورداود ـ آجودانی

. شودمی تهران نشگاهدا وارد و آیدمی تهران به 595۷ سال در. بود کرده تحصیل آلمان در سالها

 آن به وطمرب متون یا پهلوی زبان از اصولی شناختی نه شناختیم،می را اوستائی نه آنزمان تا ما

 مدنیت از بخش این ایباره در خارجی دانشمندان کارهای از دقیقی اطالعات نه و داشتیم دوره

 آغاز را مهمی تالش دشومی ایران وارد وقتی که بود کسی نخستین او. داشتیم خود فرهنگ و

 بارتیننخس ما. نبود هم کوچکی بخش که ما فرهنگ و تمدن از بخش این بازشناسی برای کندمی

 بنام ودشمی نوشته هند در ایفرهنگنامه یک. بفهمیم و بخوانیم را اوستا توانیممی او تالش با

 گفرهن و جعلی تاریخ یک روند،می هند به که مهاجری زرتشتیان از ایعده. دساتیری فرهنگ

 که روطهمش عصر در. کنندمی تدوین کتاب آن در اصیل کلمات بعنوان قالبی کلمات با قالبی
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 کتاب این متبس سراسیمه ایران، ناسیونالیست روشنفکران است ناسیونالیستی تمایالت عصر

 وارد ،دنیستن فارسی اصال و هستند جعلی که دساتیری فرهنگ این کلمات از بسیار. روندمی

 هب خدمت در پورداود که بزرگی تالش. قاطع برهان فرهنگ وارد حتی. شوندمی هافرهنگنامه

 اشتد که بود کلماتی این بودن جعلی و دساتیری فرهنگ افشای همین داد انجام فارسی زبان

 عرانیاش یعنی. اندنوشته و گرفته بکار را هااین هم مشروطه دوره در. افتادمی جا فارسی زبان در

 به داریم، یگرایفارسی تمایالت یا و بنویسیم سره زبان به خواهیممی ما بگویند خواستندمی که

 ساتیرید فرهنگ این از پرده حقیقت در پورداود تحقیقات. کردندمی رجوع دساتیری فرهنگ این

 ،ارسیف زبان از جعلی کلمات از بسیاری که شودمی ایمقدمه این. داردبرمی بودنش جعلی و

 بسیاری که بود این داشت اهمیت بسیار که فارسی زبان به  پورداود دیگر خدمت. بربندد رخت

 معرفی ما به و بازشناسی داشتند ریشه پهلوی زبان در بخصوص را ما کالسیک اصیل کلمات از

 صیلا فارسی که شویممی آشنا تعبیرات و اصطالحات از بسیاری با او طریق از ما یعنی. نمود

 ثارآ در گانواژه از ایغنی گنجینه با ما و شوندمی نوشتاری فارسی زبان وارد کم کم و ودندب

 ارائه باستان ایران تمدن و فرهنگ از پورداود که نگاهی من اعتقاد به اما. شویممی روبرو پورداود

 تهایییادداش ترینغنی که هایشت یادداشتهای کرد، اوستا مورد در که کارهایی تمام یعنی دهد،می

 کند،یم باستان دوره در ما فرهنگ و تاریخ تحوالت بر که اشاراتی و شوندمی نوشته که است

 وندپی ما ملی غنی گنجینه به و کندمی بازآفرینی و بازسازی را ما هویت از بخشی واقع در

 ناسی،ش یپهلو زمینه در بعدها که تحوالتی تمام برای است سرآغازی حقیقت در او کار. دهدمی

 رشد شگاهیدان شعبه یک بعنوان و کندمی پیدا گسترش شناسی اوستا باستانی، شناسی زبان

 هایقدم میراث این. دهدمی قرار تحلیل و پژوهش مورد را ملی فرهنگ میراث از بخشی و کندمی

 زا یاریبس مثل هم او و شده برداشته پورداود توسط اصولی و استوار قدمهای بصورت اشاولیه

 را میاسال ایران فرهنگ تاریخ قزوینی اگر. است داشته مهمی بسیار نقش دوره آن روشنفکران

 دریائی و گنجینه که یادداشتهایی آن نوشتن با و داد قرار محققانه و عالمانه دقیق و بررسی مورد

 از پیش نایرا بدنه به مار پورداود زندمی پیوند اسالمی ایران بدنه به را ما و است اطالعات از

 واقع در .ما تاریخی گذشته مورد در جدید تحقیقات برای کندمی باز را راه و زندمی پیوند اسالم
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 قیقتح در اینها. پورداود تالش مکمل قزوینی تالش و است قزوینی تالش مکمل پورداود تالش

 هم مهم و. نندکمی منتقل ما جامعه وجدان به اشعینی تجلی در را ما تاریخ استمرار کار این با

 زا مدونی اسناد است مانده برجای فرهنکی شخصیتهای این از که آثاری آن همه که است این

 .   است کارساز ما برای آنها بررسی و تحقیقی ارزش همچنان و هستند دوره این تاریخ

 شما از بيکران باسپاسی آجودانی دکتر آقای ـ تالش
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 مشروطیت هدور در بشر حقوق مفهوم
 

 دویچه تهگذش سال. ایران در مشروطه انقالب سالگرد یکمین یکصدو با است برابر اوت پنج روز

 در شرب حقوق مفهوم درباره آجودانى، ماشااهلل با داشت وگوییگفت انقالب، این سالروز در وله

 .مشروطیت یدوره

 است نمادى که دارندمى مىگرا را نهضتى یاد کشور از خارج و داخل در ایرانیان روزها این

. رسندب ساالرىمردم دموکراسى، به تا اندکرده اخیر سال یکصد طى ایران مردم که تالشى براى

 استبداد با مقابله است، مشهور خواهىمشروطه و مشروطه نام به که نهضت، این کانون در

 مطرح متون در که داشت وجود بشرى حقوق از درکى چه مشروطیت دوره در. استنشسته

 پاسخ نهزمی این در هایىپرسش به انگلیس، مقیم تاریخدان آجودانى، اهلل ماشاء دکتر گشت؟می

 دهدمی

 فهمیدندمى را همان گفتندمى سخن بشر حقوق از که هنگامى هم دوران آن مردم آیا که گوید

 .فهمیممى ما امروز که

 حکومتى و شوند حقوق داراى ستبداد،ا عصر برخالف مردم، که بود این خواهانمشروطه هدف

 نتیجه. سدبشنا رسمیت به قانون برابر در را ایرانیان همه برابرى که شود برقرار مردم انتخاب به

 ربراب در ایرانیان همه برابرى اصل با روحانیان از بسیارى شمار مقاومت وجود با که شد آن

 نقانو در را برابرحقوقى این که کردند تاسیس مردم منتخب مجلسى خواهانمشروطه قانون،

 اسى،سی حقوق یعنى است، بشر حقوق جمله از قانون برابر در همگان برابرى. گنجاند اساسى

 و نژاد ،جنسیت اعتقاد، دین، ملیت، به توجهبى انسانها همه به که فرهنگى و اقتصادى اجتماعى،

 .است بشر حقوق از ما امروزین درک این و. گیردمى تعلق آنها طبقه

 ررسیب مشروطه درباره تانتحقيق سالهای طی شما که متونی در آجودانی، ماشااله دکتر آقای

 شود؟می مطرح بشر حقوق مفهوم حد چه تا ايد،کرده
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 نای اشعار در حتا دوره، این در شودمی مطرح روشنی به بشر حقوق مفهوم  :آجودانی ماشااله

 من دوره این ادبیات مورد در مثال. اشمضامین در مه و کنندمی یاد بشر حقوق از هم دوره

 ستعریش رفته، بکار جدیدش معنای در بشر حقوق لفظ دقیقا که خوانممی برایتان شعری نمونه

 نونک: »گویدمی اینجوری بشر حقوق به ملت حاکمیت حق زمینه در که کرمانی میرزاآقاخان از

 وانیدت آسان به/ شگفت کار بینید و برآیید/ ندنژ غفلت چاه در چرایید/ هوشمند ملت مرا ای

 از بدانید خود تا که/ بشر حقوق خواندن ببایست/ شر و خیر از شناسید تا ولی/ گرفت گیتی

 دست در چیز ره ببینید/ بیش و کم بصد تانآگاهی اگر/ زشاه نباشد گیتی نیک و بد/ راه و آیین

 نایمع به بشر حقوق بارنخستین آن در هک ستشعری نمونه ترینقدیمی این ظاهرا. «خویش

 نای از قبل سالها اما. شودمی نهاده انگشت ملی حاکمیت حق بر صریحا و رودمی بکار جدید

 ودشمی نوشته کتابی ایران در مشروطه انقالب اعالم از قبل سال 9۸ ـ9۷ به نزدیک شاید و شعر

 5۲3۲ یا 5۲35 قوی احتمال به و ردگیمی پایان اشنوشتن قمری هجری 5۲۷۸ در کتاب این که

 اعالمیه اصلی مواد واقع در «کلمه یک» این و. «کلمه یک» بنام شود،می چاپ ایران در قمری

 در و شد اعالم اعالمیه ضمنا و شد تعیین 5۸۷3 سال در که فرانسه به را بشر حقوق جهانی

 شگفتارپی در و کندمی مهترج فارسی زبان به بود، شده پذیرفته فرانسه اساسی قانون مقدمه

 در که را یرهکب اصول آن کرد توکل و تصدیق و شناخت کنستیتوسیون، این گوید،می کتابش

 حقوق همان یعنی هست، فرانسه عامه حقوق اساس که اصولی آن بود، شده اعالن5۸۷3 سال

 نییع ست،قمری هجری 5۲۷۸ اشنوشتن سال که «کلمه یک» رساله همان در و. شهروندان

 که کندمی مطرح را بشر حقوق به مربوط مسایل ماده، ۲5 در مشروطیت، اعالن از پیش سالها

 یعنی) شخصیه حریت هست اشسومی قانون، اجرای محاکمات در مساوات هست اشاولی

 یعنی) سیاسیه حریت بعد و ،(اجتماعات آزادی یعنی) مجامع حریت بعد و ،(فردی آزادیهای

 کنجهش عدم همه از مهمتر بعد و ،(وکال انتخاب در باشند داشته حق اهالی اینکه و سیاسی آزادی

 رایب را هایینمونه من که آزادیها این همه. کسب و صنایع حریت ،(شکنجه منع یعنی) تعزیز و

 هک گویدمی و دهدمی تطبیق شریعت قوانین با و کندمی بیان «کلمه یک» در او خواندم، شما

 به زدیکن شاید بکنیم، دقت اگر بنابراین. نیست مخالف اسالمی شریعت با اینها از هیچکدام
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 اساس اب و تدوین مستشارالدوله «کلمه یک» در بشر حقوق مسئله ما مملکت در پیش سال 5۱۱

 نقد بکتا همین بر آخوندزاده بنام دیگری روشنفکر همانموقع اگرچه. شد داده تطبیق شریعت

 که میالدی 5۷۸1 نوامبر در نویسدمی مستشارالدوله به که اینامه در آخوندزاده یعنی نوشت،

 شریعت احکام به عدالت اجرای برای شما اما گوید،می قمری 5۲3۲ شوال ۷ شودمی تقریبا

 وسیونکنستیت شریعت احکام امداد به گویا که رسدمی چنان شما خیال به. شویدمی مستمسک

 خوب و. است ممتنع و محال درک کال، و هاشا ت،داش توانمی مجری زمین مشرق در را فرانسه

 آنها یقتطب طریق از و داد تطبیق شریعت با شودنمی را اینها که کندمی مخالفت آخوندزاده، او،

 .کرد پیدا دست حقوق این به مثال شریعت با

 تونم اين در جديدش معنای در بشر حقوق مفهوم اينکه به کرديد اشاره شما آجودانی، آقای

 مطرح هم بشر حقوق بودن جهانشمول مسئله شما نظر به يعنی. است آمده مشروطه رهدو

 آنموقع؟ شده

 ایمقدمه گفتم، شما به که هم «کلمه یک» رساله همین و رساالت حتا! بله: آجودانی ماشااله

 کشورهای پیشرفت راز و رمز و داندمی حقوق همین را ملتها نجات راه حقیقت در آن که دارد

 برای انونق این که انتظاماتی و بیندمی قانون در و بیندمی حقوق در یعنی کلمه، یک در را غربی

 روشنفکرانی هاینوشته در حتا و بوده هاصحبت این دوره آن در بنابراین. داشت خواهد اجرا

 نکهای و قانونخواهی مسایل و حقوقی مسایل بکرات کرمانی میرزاآقاخان ملکم، آخوندزاده، مثل

 خوب و است، شده مطرح و گرفته قرار نظری بحث مورد هست، مسایل این جزو بشر قوقح

 .بشود داده تطبیق هم شریعت با شده سعی عمدتا

 رایب شدند قائل هم هايیمحدوديت پس بشود، داده تطبيق شريعت با که شده تالش اگر

 بشر؟ حقوق اين

 در که را مسایلی این اینها. فهممنمی ار هامحدودیت از منظور من ببینید، :آجودانی ماشااله

 رد یا و بودند دیده بشر حقوق جهانی اعالمیه در یا بودند خوانده شناختند،می بشر حقوق
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 جامعه قبول مورد اینها اینکه برای و کردندمی ترجمه فارسی بزبان را اینها شان،قانونی مباحث

 تطبیق یعتشر با اینها بله بگویند که شدمی داده تطبیق احادیث و آیات با بگیرد، قرار اسالمی

 دایرا درواقع. گفتم سخن شما برای دوران آن در آخوندزاده نقد از من و. نیست مخالفش و دارد

 د،بقبوالنی مردم به را مسایل این خواهیدمی شریعت ضرب به شما که است این به آخوندزاده

 ضاتتناق این کندمی او بر که نقدی در و است مخالف شریعت روح با حقوق این همه حالیکه در

. داریم را مشکل این امروز به تا همیشه ما بکنیم، دقت اگر هم ایران جامعه در. کندمی مطرح را

 انم،دنمی و است سازگار دمکراسی با اسالم که کنندمی را هاصحبت همین هم امروز همین یعنی

 به و ادادنهتطبیق نوع این و داریم اسالمی وقحق در را بهترش ما گویندمی حتا که جاها بعضی

 به و .هستیم روبرو آن با ما بنوعی تاریخی دوران این سرتاسر در دادنها شرعی جنبه اصطالح

 اینکه بجای و اندکرده اکتفا مسئله صورت کردنپاک به واقع در یعنی کارها، نوع این من اعتقاد

 تریادهس حل راه با واقع در و کردن پینه وصله با المث آیندمی کنند، طرح اساسی بطور را مشکل

 در احت و ندارد مخالفتی هیچ اسالمی شریعت با این یعنی. است همان حرف این بگویند که

 واهیقانونخ و غربی مشروطیت مورد در اصال و غربی مدنیت کل مورد در اندنوشته که رسالتی

 تیجهن این به خوردند شکست که وقتی یاناروپای صلیبی جنگهای در که اندشده مدعی غربی

 نهمی اینها که فهمیدند و کردند تحقیق و رفتند و هست چه شکست این علت که رسیدند

 از را تمشروطی این که گویندمی بعد و شد مسلمانان موفقیت باعث که بود اسالمی مشروطیت

 مندا ایرانی تفکر در یبدفهم یک به هاجعل نوع این و هاسندسازی نوع این. گرفتند اسالم

 یهزاو همین از دوباره و بکند دقت مسایل این به نخواهد اندیشه نگارتاریخ امروز اگر و. زدمی

 بازهم و نیست اندیشه نگاریتاریخ این یعنی. است خطرناک من اعتقاد به بشود، بحثها این وارد

 کردنپاک با .نبینیم اصولی طورب را اساسی مسایل ما اینکه دنبال بازهم و است کردن پینه وصله

 که دهیمب نشان و بکنیم طرح عمیقا را مشکالت باید. رسیمنمی جایی هیچ به ما مسئله صورت

 .کجاست در مشکل
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 حقوق زمينه در که هايیايده حد چه تا هست؟ چه دارد وجود که شواهدی از شما ارزيابی

 کردند؟می پيدا شنوا گوش شدند،می مطرح بشر

 ودب ایجامعه یک بود، ایبسته جامعه یک ایران جامعه که است این واقعیت  :آجودانی ماشااله

. شودمی وارد ما جامعه به غرب از تجدد یعنی. کندمی برخورد مسایل این با سنت درون از که

 نکاتی نهمی با آید،درمی بحث به که هم آنجایی بلکه نداشت، ریشه تنها نه و نداشت ریشه اینها

 را ادعا این حتا و است اسالم عین اینها بگویند که هاهمانیاین ایجاد یعنی گفتم، تانخدمت که

 دادند ستد از اصولی بحث یک برای را فرصت حقیقت در شده، گرفته اسالم از اینها که بکنند

 و داشتیم سنتی جامعه یک ما. بشود اساسی بحث یک به تبدیل ایران در مسایل این نگذاشتند و

 شود،می رمنتش وقتی که هم «کلمه یک. »نداشت را مسایل این آمادگی سنتی جامعه که ستیعیطب

 اآشنان گوشها به که ناموزونی موسیقی امکرده تعریف آن از من. است ناهموار موسیقی یک مثل

 نی،انسا حقوق و فردی حقوق مثال مسایل، این درک امکان جوامع این در که ستطبیعی و. بود

. بود شده پیچیده درهم سنت تاریک تارهای در که ایجامعه. نداشت وجود آسانی نای به

 جامعه رد تحولی یک زودتر هرچه کردندمی فکر اینکه برای ناگزیری سر از دوره آن روشنفکران

 گفتن با و شریعت به اینها دادن تطبیق با بیاورند بوجود جامعه در قانونی نهاد یک بکنند، ایجاد

 البته اینها و نکردند ایجاد ایران جامعه در اساسی بحث است، شریعت عین نهاای اینکه

 ات باالخره بحثها همین نکنید، فراموش ضمن در ولی. دهدمی نشان را ما تاریخ هایناگزیری

 ستد دادگستری به بکنند، درست پارلمان که بودند این درجستجوی مردم که شد کشیده آنجا

 رگذارتاثی ایران جامعه در باالخره بحثها نوع این قطعا مریزها و کجدار ینا همه با و بکنند پیدا

 این ینانهبواقع که است این نگارتاریخ کار. کرد مبالغه نباید تاثیرگذاری این حد در منتها بود،

 را مشروطیت صدسالگی کنیم،می صحبت داریم شما و من که امروز چون. بکند طرح را مسایل

 با که ریزدمی فرو دیوار و در از بسیاری هایمبالغه و هااغراق  باز و یرندگمی جشن دارند

 که آنجایی و شناخت دقیق باید را اینها دستاوردهای. ندارد همخوانی ما تاریخی هایواقعیت
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 رارق جدی نقد مورد را آنها است نقد و انتقاد قابل که هاییشیوه آن و بگذاریم ارج شناسیممی

 .بکنیم مطرح ایران جامعه در تریجدی بحث یک الاقل امروز وانیمبت که بدهیم
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 شد اجتماعی مصلح ما روشنفکر
 

 شد؟ آغاز ایمساله چه با و کجا از ايران روشنفکری

 هایتعریف روشنفکری برای. است مدرن دنیای هایپدیده از و جدید ایمساله روشنفکری

 ریروشنفک که چرا ندارم، قبول را روشنفکری برای ذاتی تعریف من اما دارد، وجود متفاوتی

. دشو تعریف و بیان تاریخی صورت به باید رو این از. است اجتماعی و تاریخی ایپدیده

 .است پرسشگر روشنفکر،

 پرسشگری بنیاد این و دارد پرسش گذردمی پیرامونش در که مسائلی و خود مسائل از او

 یپرسشگر که معنی این به. دارد خود با را مشروطه دوره تاریخی یادبن ایرانی، روشنفکری

 .شودمی آغاز مدرن جهان با نسبت خودش وضعیت از مشروطه دوره در روشنفکری

 دوره رد تعبیر این به چیست؟ مدرن دنیای این با من نسبت که پرسدمی مشروطه روشنفکر

 دنیای اب ارتباط در خودش تاریخی تموقعی براساس که گوییممی کسی به روشنفکر مشروطه

 .کندمی اندیشیدن به شروع جدید

 ارک اشکال. نمایدمی رخ هم روشنفکری کار اشکال کند،می پرسشگری به آغاز که اینجا از اما

 سیاسی هایحلراه یافتن به بلکه نشد ختم تفکر و پرسش طرح به فقط پرسشگری که بود این

 سیاسی جا همین از و رفت هم مشکالت کردن حل دنبال کرروشنف رو این از. شد منجر هم

 .شد

 جامعه تمشکال حل برای هم سیاسی بار اجتماعی مصلح عنوان به دیدگاه این با روشنفکر یعنی

 سر بر اندیشیدن تنها کارشان روشنفکران از بسیاری غرب در که حالی در. دارد دوش بر خود

 .بود اجتماعی مسایل

 سیاسی عالف عمدتا ایرانی روشنفکران اما. نبودند سیاسی فعال و سیاسی اماالز غربی روشنفکران

 گرا من نظر از. شودمی آغاز تاریخی خاص مشکل با ایران روشنفکری دلیل همین به هستند،
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 فکریروشن که ایمساله اساس که فهمیممی کنیم پیدا را پرسش و مشکل این بنیاد بتوانیم

 .بود چه داشت مشروطه

 برجاست؟ پا همچنان مشکل اين آيا بود؟ چه مشکل اين اساس شما رنظ به

. است انایر امروز روشنفکری گریبانگیر همچنان اساسی پرسش آن و مساله اساس من اعتقاد به

 رنظ به. کندمی طرح سوالی آخوندزاده. زنممی «آخوندزاده» از مثالی بحث، شدن مشخص برای

 در آخوندزاده. کندمی روشن را ما جامعه مشکالت شودمی هداد سوال این به که هاییپاسخ من

 .کرد مطرح را سوال این جامعه «تجدد و سنت» برزخ

 و دین ما که کنندمی تاکید تمام شدت با اسالم دین اولیای طرف یک از:»گویدمی آخوندزاده

 زا. نشویم محروم سرمدی سعادت و اخروی حیات امید از اینکه تا نکنیم ترک باید را ایمان

 یاییمب بیرون جهالت و بربریت عالم از باید ما که زنندمی فریاد اروپا حکمای و علما دیگر طرف

 .بیابیم سیویالیزیسیون و بکنیم تحصیل علم و

 حرومم سیویالیزیسیون و علوم انوار از محاله ال باید بدهیم گوش اسالم دین اولیای حرف به اگر

 احافظخد صورت این در بدهیم گوش اروپا حکمای و علما حرف به اگر و هستیم چنانکه بشویم

 امید صورت این در. داریممی بهشت حوران دیدار شوق در که ما شیرین آرزوهای و ما دین

 دو این که کسی آن حال به خوشا. شودمی زایل خودخودبه سرمدی سعادت و اخروی حیات

 .کرد تواند جمع خود در را متناقضه حالت

 ارد،د وجود تناقضی بحث این در. کندمی مطرح او که است بحثی این.« آیدمی محال نظر به اما

 است این تواقعی اما بیند،می متضاد یکدیگر با را سیویالیزیسیون و باوریدین ابتدا از که چرا

. بود متناقض حالت دو همین کردن جمع ایران روشنفکری مهم کار آخوندزاده از بعد که

 .دارد ادامه هم امروز تا بود درگیر آن با خوندزادهآ که تصویری

 ادامه هک است سال صد همچنان و نشد موفقيت به منجر تالش اين اينکه به توجه با يعنی

 دارد؟
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 ار شرقی انسان یک موقعیت واقع در کند،می مطرح زمان آن در آخوندزاده که حرفی یعنی. بله

 ابلمق در برخی جامعه این در. دارد حضور مذهبی و سنتی جامعه یک در که کشدمی تصویر به

 و نتس شدن جمع قبل قرن یک از آخوندزاده. کنندمی ایستادگی سیویالیزیسیون و علم تجدد،

 هاسال این تمام در که شد این ایران روشنفکری واقعیت اما. دانستمی محال یکدیگر با را تجدد

 .کند جمع یکدیگر با را دو این خواستمی

 عیس روشنفکران از بخشی واقع در. شودمی ایجاد ایران روشنفکری مشکل که جاست مینه از

 را آنها ای بیاورند در اسالمی لباس به و داده تطبیق اسالمی مسایل با را تجدد مفاهیم کردندمی

 بود،ن ممکن بسیاری تناقضات بروز بدون کاری چنین دهند، تقلیل سنت در آشنا مفاهیم به

 .نبودند مساله حل پی در آنان. آنیم گرفتار همچنان هک تناقضاتی

 از. ماندمی باقی خود جای به مشکل و کردندمی پاک را مساله صورت فقط کارها نوع آن با

 تجدد ایلمس ترینمدرن با را سنتی مسائل کردندمی سعی حتی روشنفکران بعضی دیگر سوی

 .بگیرند یکی

 نوعی این. دارد وجود هم سنت در مدرن هایدیشهان این همه بگویند خواستندمی یعنی

 ام با همچنان و دارد وجود ما روشنفکری سرنوشت در ابتدا از که بود ناهماهنگی و ناهمخوانی

 .گذاردمی تاثیر ما زندگی بر و دهدمی ادامه خود حیات به

 مانه امروز روشنفکر و ندارد وجود امروز و مشروطه دوره روشنفکری بين تفاوتی هيچ

 است؟ روشنفکری تاريخ تکرار

 دوره در که اینجاست در هاتفاوت این از یکی. دارد وجود هاییتفاوت. نیست صورت این به نه

 مثل مذهبی روشنفکری مثال. بودند وگوگفت حال در هم با روشنفکران مشروطیت

 .کنندمی کاریهم هم با ندارد او همچون مذهبی اعتقادات که «آخوندزاده» با «مستشارالدوله»
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 نوشتن ایران نجات راه آخوندزاده گمان به. هستند مکاتبه حال در هم با مرتب طوربه دو این

 حقوق اعالمیه ادمو باید که کندمی فکر مستشارالدوله ولی است، «الفبا» تغییر و «مکتوبات» کتاب

 ادیثاح و آیات با و کرده ترجمه فارسی زبان به را فرانسه اساسی قانون مقدمه در مندرج بشر،

 عمل نوع دو که روشنفکر دو این. است سازگار اسالم با تجدد که بگوید مردم به تا دهد تطبیق

 .هستند ارتباط و وگوگفت حال در همدیگر با دارند مختلف

 در خانملکم میرزا و کرمانی میرزاآقاخان مثل روشنفکری با اسدآبادی الدین سیدجمال حتی

 هنوز فضا ینا بر اما است تناقض دچار روشنفکری بینیممی اینکه به توجه با یعنی. است ارتباط

 .ستنده یکدیگر کردن نقد و وگوگفت حال در هم با روشنفکران. است حاکم روشنفکری اخالق

 ایبر آنها. بودند نیامده یکدیگر حذف برای و نبوده یکدیگر دشمن هنوز که بود زمانی این

 امن به چیزی سرانجام آنها وگوهایگفت درون از که بینیممی رو این از بودند، آمده وگوگفت

 باز زدمی دامن که تناقضاتی همه با هاوگوگفت این یعنی. آوردمی بر سر ایرانی مشروطه

 .داشت را خود فرهنگی و مدنی دستاوردهای

 را وگوفتگ اين تواننمی آيا نيافت؟ ادامه يکديگر با روشنفکران وگویگفت معتقديد شما

 کرد؟ مشاهده ايران جامعه ديگر تحوالت در

 وگویگفت یعنی روشنفکری اینکه و تاریخی پدیده یک عنوان به روشنفکری به اگر امروز

 بدانیم تمرمس وگویگفت طریق از پرسش طرح نوعی را روشنفکری فعالیت و کنیم نگاه مستمر

 .دهدیم دست از را وگوگفت سنت یرانا روشنفکری شویممی دور مشروطیت از هرچه بینیممی

 جای هب جامعه در اکنون. شودمی قطع وبیشکم هم خود روشنفکری گذشته با ارتباطش حتی

 ستنده ایپراکنده هایجزیره ما روشنفکران. هستند وحدهمتکلم همه و داریم مونولوگ وگوگفت

 که برداشتی و افکار درون در ای وارداتی هایایدئولوژی درون در پراکنده هایجزیره این که

 .هستند خودشان مخاطبان اندک و خودشان با کردن صحبت حال در دارند خودشان
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 خالقا در که را ایپسندیده سنت. نیستند وگوگفت حال در یکدیگر با ما روشنفکران امروز

 از تند،اشد را وگوگفت اخالق قبل قرن روشنفکران. نیافت ادامه بینیممی مشروطه روشنفکری

 نقادی مورد حدودی تا وگوهاگفت همین طریق از کردندمی طرح که هم را هاییپرسش رو این

 .دادندمی قرار

 در ود،ب شده صدراعظم شاه ناصرالدین دوره در که «مشیرالدوله» مثل سیاسی روشنفکران حتی

 .کردمی استفاده «مستشارالدوله» و «خانملکم» از خود حکومت دستگاه

 حال در مرتب و بوده ارتباط در روشنفکران با «الدولهامین» مثل دوره دیگراین رداندولتم

 عامل نکهای عین در مشروطه دوره در روشنفکری بینیممی آنکه دیگر. بودند مکاتبه و وگوگفت

 در اما دهد،می ادامه خود هایفعالیت به مستمر وگویگفت طریق از و است تازه هایپرسش

 .دارد هم سیاسی عمل امانج قصد ضمن

 در و باشد هم سیاسی فعال فکری، کار ضمن در که شد این روشنفکری سرنوشت رو این از

 به کرمتف یک که معنی این به است، تناقض نوعی این. باشد داشته مشارکت هم سیاسی عمل

 .شودمی تبدیل سیاسی فعال

 تاسفانهم ولی. دارد منافات شنفکریرو و اندیشیدن مستقل با جانبداری و شودمی جانبدار یعنی

 نتس ایران روشنفکری بینیم،می رسیممی که روشنفکری ترتازه جریان به مشروطه از بعد

 با لکهب کنندنمی وگوگفت یکدیگر با تنها نه امروز روشنفکران. دهدمی دست از را وگوگفت

 .کنندمی عمل هم جانبدارانه همچنان و پردازندمی یکدیگر نفی به تهمت و فحاشی

 داريد؟ جريان اين وقوع برای دليلی چه شما

 متکلم و خودمحور روشنفکران همه که کنیممی بحث شرایطی در امروز ما که دلیل این به

 یوقت اما. پذیردمی را نقد اساس باشد دوطرفه و مستمر وگویگفت در کسی اگر. هستند

 .هستند خودشیفتگی دچار اینکه یعنی هستند منولوگ و وحدهمتکلم ما روشنفکران
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 دبرخور مسائل، با اغلب جامعه در. دانممی ایدئولوژیک برخورد را مساله این دالیل جمله از من

 در پچ و مذهبی چه سیاسی استبداد عمدتا تاریخی لحاظ به و گیردمی صورت ایدئولوژیک

 مشخص سیاسی ایدئولوژی یک درون از چپ یعنی. داشت موثری نقش هاگوییتک این

 .داشت جواب ما مسائل همه برای و کند نگاه ما جهان به خواستمی

 و زدن تهمت ایران چپ سنت در هم مرتب طوربه و آوردنمی روی وگوگفت به دلیل همین به

 .داشت ایدئولوژی در ریشه بیشتر اینها که دیدیممی را سازیپرونده

 حال رد مشروطه دوره روشنفکری اما. است زدهژیایدئولو بیشتر ما امروز روشنفکری رو این از

 یداپ هم حلیراه خواستمی روشنفکری این. بود خودش تاریخی مشکالت سر بر اندیشیدن

 در یوقت امروزی روشنفکر اما بود، جواب دنبال حدودی تا و دلسوزتر مشروطه روشنفکر. کند

 .کندنمی وگوگفت کسی با دیگر دارد، را هاجواب همه کندمی گمان که گیردمی قرار جایی

 از کسی هیچ با هم او. نیست سروش دکتر با وگوگفت حال در مثال روشنفکری هیچ امروز

 از سیاریب البته. تنهایند تنهای طورهمین هم دیگر روشنفکران. کندنمی وگوگفت مخالف جبهه

 .کنندمی نقد را یکدیگر ناجوانمردانه هم روشنفکران این

 هاکتاب این هایمقدمه که ندارد خواننده آنقدر ما امروز روشنفکران هایکتاب از بسیاری

 .است فحاشی از پر هامقدمه اینکه برای چرا؟. دارد خواننده

 گذارد؟می روشنفکری بر تاثيری چه مساله اين

 و قوت و نشده مشخص خطاهایشان نیاید در وگوگفت به وقتی تا هادیدگاه که است این نتیجه

 تواندنمی امروز روشنفکران اندیشه رواین از. شودنمی روشن ما مردم برای و دیده ضعفشان

 .بیاورد وجودبه ایران در تحول ایجاد برای را تاریخی حرکت

 تاریخی حرکت یک توانستند مشروطه روشنفکران بینیممی برگردیم عقب به اگر که حالی در

 هجامع در صدایشان پس کردندمی رعایت حدودی تا را وگوگفت اصل چون. بیاورند وجودبه

 .یافت انعکاس
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 دارد؟ روشنفکری خود بر تاثيری چه گويیتک و روشنفکری غربت اين

 هم هاییپرسش رو این از نرود، خودش طبیعی راه به روشنفکری که شودمی باعث مساله این

 سنت وجود عدم علت به ردموا بسیاری در که چرا. ماندمی پاسخ بدون اغلب کندمی طرح که

 فتنگ پاسخ برای هم کسی و شودمی طرح غلط شودمی طرح که هاییپرسش اساسا وگوگفت

 .کندنمی اقدام آنها به

 سنت فراموشی دليل به فقط يکديگر از روشنفکران دوری شد؟ ايجاد مساله اين چرا

 کنيد؟می ارزيابی چگونه را ديگر عوامل نقش بود؟ وگوگفت

. تاس مهمی عامل سیاسی قدرت هایاهرم و فشار من نظر به افتد،می اتفاقی چنین چرا اینکه

 اخالق و تربیت به مشکل دیگر قسمت. نیست مساله همه سیاسی و مذهبی استبداد اما

 ناگزیر و نیافت استمرار و ادامه تعامل و وگوگفت فرهنگ آن متاسفانه که گرددبرمی روشنفکری

 .است چپ جریان نفوذ علت به هم مساله ینا از بخشی. شد قطع

 دامک که بدهیم توضیح درست نتوانیم ما اگر حتی است ما تاریخ واقعیت این حال هر به اما

 یرانا امروز روشنفکری مشروطه دوره با قیاس در که ببینیم توانیممی اما بوده موثرتر عامل

 مشروطه از سال صد و انونخواهیق نهضت از سال 51۱ اکنون. دارد را مشکالت همان همچنان

 زا جزیی مشروطه انقالب هایخواسته هنوز. هستیم قانونمند جامعه دنبال به هنوز و گذردمی

 .ماست مطالبات

 که ستا این در تفاوت دارد؛ غرب روشنفکری با تفاوتی ایران روشنفکری که دهدمی نشان این

. بزنیم حرف مفاهیم از خواستیم مفاهیم غیبت در ما. است مفاهیم غیبت محصول ما روشنفکری

 .زدیم حرف آزادی از آزادی نداشتن در ما اینکه یعنی چه؟ یعنی

 حرف آنها از که زمانی در هرگز مفاهیم این یعنی. زدیم حرف قانون از قانون نداشتن در ما

 در که حالی در بودند، نکرده پیدا ایران در را خود اولیه و بنیادی الزامات و هازمینه زدیممی

 دارد وجود غرب در مدنی نهادهای عنوان به هم، آزادی زنند،می حرف آزادی از هنوز اگر غرب
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 ربغ فرهنگ در باستان یونان از قانونی «حقوق» و «قانون» که چرا نیست غایب آن مفهوم هم و

 .داشت معنی

 و یروشنفکر مفهوم حتی که حالی در زنيممی حرف روشنفکری از اکنون ما گفت توانمی

 دارد؟ن وجود ايران در ايرانی روشنفکری جنبش و ايرانی روشنفکری برای جامع تعريفی

 ما رایب ما تاریخ واقعیت در روشنفکری مفهوم که حالی در زنیممی حرف روشنفکری از ما بله،

 ایدهش اندیشیده صورت به نتوانسته را خودش تاریخ ایران روشنفکری یعنی. نیست روشن

 .بیندیشد آن سر بر تا دبنویس

 داشتيم؟ روشنفکری جريان يا جنبش مشروطه از بعد شما نظر به حساب اين با

 وشنفکریر تعریف چون. هستم تعریف این مخالف من که کنیم ذاتی تعریف روشنفکر برای اگر

 .نداشتیم روشنفکری گفت توانمی کرد، بررسی تاریخی مفهوم با باید را

 در گویدمی و است «اینتلجنسیا» و «انتلیکتوال» کلمه دو مورد در برلین یاآیز هاینوشته از یکی

 «برلین. »اریمد «اینتلجنسیا» بلکه نداریم، روشنفکر بود، چخوف و تولستوی حتی که ای روسیه

 بلکه ندارد ایاندیشه خودش از «اینتلجنسیا» اما کند،می تولید فکر که داند،می کسی را روشنفکر

 .کند سیاسی و اجتماعی حرکت خواهدمی آن اساس بر و کندمی ضبط را راندیگ اندیشه

 معنای در اندیشمند و روشنفکر کدامهیچ بودند ایران در که هاییمارکسیست دیدگاه این از

 کنیم نگاه رانای در بخواهیم اگر حساب این با. داشتند ایدئولوژی اینها اینکه برای نبودند برلینی

 .بنامیم روشنفکر را «آخوندزاده» توانیممی طهمشرو دوره در ما

 دنیای در هم او چون خواند، روشنفکر توانمی معنا یک به راهم «اسدآبادی الدینسیدجمال»

 .بیابد حلیراه تا کندمی فکر مسلمانان مشکالت سر بر خودش اسالم

 نظریه و اندیشید ایران ختاری سر بر او. روشنفکر بگوییم توانیممی هم را «کرمانی آقاخان میرزا»

 را روشنفکری اگر اما. گفت روشنفکر «فروغی» یا «زادهتقی» به تواننمی دوره همان در ولی داد
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 و زادهقیت اسدآبادی، آخوندزاده، نمونه ببینیم تاریخی پدیده یک عنوان به بینممی من که آنگونه

 .نامید ایرانی روشنفکر توانمی را فروغی

 چيست؟ امروز روشنفکری از شما انتقاد

 که ستا این آنها اصلی مشکل اما کنند، اندیشه و تفکر خواهندمی که بینیممی را کسانی امروز

 اندیشه اساس بر و باشند داشته اندیشه خودشان از که نیستند متفکری ی«برلین» مفهوم در باز

 .اشدب داشته فکری یمبنا و اصالت اندیشه این تا کنند فکر ایران مسایل سر بر خود نظر و

 طشرای همه مثل است، بحران دچار عمل در چه و تعریف در چه ایران روشنفکری دلیل همین به

 گاهن وقتی یعنی. کندمی بازسازی را خودش هم روشنفکری در ما جامعه تناقضات. ما اوضاع و

 مگویییم روشنی به کنیم صحبت دارد، روشنفکری عنوان به ما جامعه آنچه از تا کنیممی

 همه و نابسامان شرایط همین محصول و است تاریخی شرایط همین برای هم ما روشنفکری

 .دارد خود با هم را موجود وضعیت و جامعه تناقضات

 و یسیاس و اجتماعی فرهنگی، گرفتاری و تناقض از پر ایجامعه که کرد ادعا تواننمی البته

 .داریم آن غربی معنای در روشنفکری جنبش که بگوییم ولی باشیم داشته ماندهعقب

 فرا ار نقد ما روشنفکران مثال. ندارد ريشه ايران در نقد سنت اما کرديد اشاره نقد به شما

 نفع به چيز همه که تازندمی چنان واقع در پردازندمی يکديگر نقد به وقتی آنان. اندنگرفته

 چرا؟. شودمی تمام دموکراسی مخالف نيروهای

 با ونچ ما روشنفکران. هستند گوتک پس نیستند وگوگفت در هم با اینها چون. است درست

 فحش دیگریک به. کنندمی برخورد یکدیگر با خصمانه پس نیستند وگوگفت حال در یکدیگر

 با آنان. نیست فحاشی و نفی در روشنفکری سنت. کنندمی نفی بلکه کنندنمی نقد و دهندمی

 وشنفکریر خود جهت همین به زنند،می حرف یکدیگر به نسبت افترا و توهین با و ادبانهبی لحن

 .سازدمی سد اندیشه راه در همه از بیش
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 هادولت به نسبت بیشتری نقش خفقان و سانسور ایجاد راه در روشنفکری اگر من اعتقاد به

 ایران یروشنفکر کردندمی سانسور هاحاکمیت که همانطور یعنی. نبود هم کمتر نقشش نداشت،

 .بود تفکر رشد مانع و سانسورچی نوعی به دادمی نشان خود از که اخالقی با هم

 کرتف به رشد مجال و کرده خصمانه برخورد جوان و مستقل تازه، تفکر هر با ما روشنفکران

 است نقدی و است کلی تصویر یک این. کنندنمی ایجاد خود برای سالمی فضای آنان. دهندنمی

 .کشیممی نفس و داریم نقش آن در ما همه که فضایی فضا؛ کل به

 نيستيد؟ ايران در روشنفکری جنبش وجود به قائل شما

 که همانطور دبای باشیم، داشته روشنفکری سرنوشت به اصولی نگاهی بخواهیم اگر اگر ببینید

 ایران، ریکروشنف زادگاه. کرد ارزیابی و نگاه ایران در روشنفکری زادگاه از را روشنفکری گفتم

 .ندارد تاریخ قرن دو از بیش یعنی. است قاجار دوران

 اخالق همشروط دیگر هایدستاورد از بسیاری مثل امروز تا که بینیممی روشنفکری ارزیابی در

 کار هب ذاتی تعریف که اینجاست و شدیم مونولوگ رو این از دادیم، دست از هم را روشنفکری

 ذاتی عریفیت روشنفکری به «برلین» نگاه. کنیم توجه روشنفکری تاریخی نقش به باید و آیدنمی

 .است

 تعریف نآ براساس. زد حرف روشنفکری از آسانی به خیلی شودنمی ایران در واقعا برلین نگاه با

 ایران در کریروشنف استمرار تاریخی نگاه با اما. هستیم روروبه اینتلجنسیا با بیشتر ما ایران در

 اصخ مشکالت با داریم، را خود روشنفکر ما یعنی. دید توانمی گفتم که اییمعن همان به را

 .است مانده عقب کشور یک خاص که خود

 ما؟ روشنفکری اين است نااميدکننده چقدر

 کنیم،می سر وگوگفت غیبت در و مفاهیم غیبت در همچنان گرچه اخیر سال چند در اما. دانمنمی

 ارغف که کندمی تالش وبیشکم که است شده آغاز جوانی حرکت جا،آن و اینجا در و انزوا در اما
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 و بیندیشد درون از و خود پیش از ایران مسائل سر بر خود وارداتی هایدیدگاه چارچوب از

 .آورد میان به ایتازه هایپرسش

 به اگر است، شده آغاز تازگی به روشنفکری جریان از کوچکی بخش در که پویا تالش این

 بر ات شود پیدا امیدی روزنه که داشت امید توانمی دهد در تن نقدپذیری و وگوگفت فرهنگ

 لحاص و بیندیشیم ایرانی عنوان به خودمان خود، اجتماعی و تاریخی مشکالت و مسایل سر

 .دهیم قرار وگوگفت و نقد مورد را هایماناندیشه
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 کنیم آغاز تجددمان نقد از باید
 

 نتیس مفاهيم به مدرن مفاهيم تقليل و مشروطه شدن ايرانی ايرانی، مشروطه کتاب در شما

 ياآ که است اين من ابتدايی سوال. ايد دانسته خواهی مشروطه شکست داليل از يکی را

 ادهد رخ کردن بومی نام به ايران در آنچه با يا مخالفيد تجدد کردن بومی با اساساً شما

 است؟

 شروطهم کتاب نقد در ها خیلی. کنم بیان مشخص صورت به ابتدا در یدبا را اساسی نکته یک

 یم گمان و کنند می فرض کردن بومی دادند، انجام دوره آن در روشنفکران که را کاری ایرانی،

 نسبت در ار مدرنیته تجربه باید ما معتقدم اصوالً من که حالی در. مخالفم کردن بومی با من کنند

 ده،ش تجربه غرب در که آنچنان را غربی مدرنیته ندارد امکان که چرا م،کنی تعریف خودمان با

 تقلیل لکهب نیست مدرنیته کردن بومی افتد می اتفاق مشروطه که آنچه اما. کنیم پیاده ایران در

 بود ای آگاهانه کار تقلیل که ایم داده نشان ایرانی مشروطه کتاب در. است مدرن مفاهیم آگاهانه

 .است گرفته انجام نائینی اهلل آیت قول به استبداد دو از روشنفکر ترس جهت به که

 از آنچه یتواقع با شان تاریخی واقعیت که مفاهیمی سطح به مدرن مفاهیم تقلیل با روشنفکران

 یقربان خودشان اجتماعی و سیاسی های مصلحت پای را آنها است، متفاوت زنند، می حرف آن

 .کنند می

 تخابیان چنين از ناگزير آنها يا داشت قرار ايرانی روشنفکران مقابل در ديگری گزينه آيا

 بودند؟

 انتخاب را راهی چنین شد ناگزیر و مجبور ایران روشنفکر مشروطه دوره در که معتقدم هم من

 من یاصل بحث. کنم بررسی را اجبار این دالیل ام کرده تالش ایرانی مشروطه کتاب در و کند

 را خودمان مسائل و مشکالت ما گیرد انجام درست تجدد شناسی آسیب اگر که است این

 بپرسیم دبای دادند تقلیل را مفاهیم مشروطه روشنفکران گوییم می که همین مثالً فهمید نخواهیم

 .دادند تقلیل چرا
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 کستش مفاهيم تقليل دليل همان به هم ايران در اصالحات جنبش بوديد، گفته جايی در شما

 روطهمش کردن ايرانی جز ای چاره که ايم گرفته قرار تاريخی بست بن يک در ما آيا. خورد

 هب محکوم راهی، چنين برگزيدن صورت در حال عين در نداريم اصالحات مفهوم تقليل يا

 هستيم؟ هم شکست

 و مفاهیم تقلیل دلیل به دقیقاً ایران در اصالحات شکست دالیل از یکی که معتقدم هم من

 جامعه کنند می مطرح ابتدا در خاتمی آقای که مدنی جامعه مثالً بوده، مشابه های سردرگمی

 تنها نه کاری چنین با شما. دارد را خودش سازوکارهای که است مدرن دنیای به متعلق مدنی

 مثل درست. کنید نمی مشخص هم را خودتان واقعی منظور بلکه ریزید، می هم در را مفاهیم

 در. تاس یکی دو این بگوییم و دهیم تقلیل ها افغان جرگه معنای به را پارلمان مفهوم ما اینکه

 فاوتیمت دنیای تحوالت در ریشه که است بنیادی مفهوم یک پارلمان مفهوم دانیم می که حالی

 تقلیل با روشنفکران اصالحات، دوران در چه و مشروطه در چه معاصر، دوران در واقع در. دارد

 هم با دو این که است این مساله صورت. اند اصلی سالهم صورت کردن پاک پی در مفاهیم

 .ندارند هم به ربطی هیچ و دارند بنیادی تفاوت

 ام تجدد اين شناخت برای اما ندارد وجود تجدد و ما سنت ميان ربطی هيچ معتقديد شما

 اي اتخاذ با شد می را عينی ابزارهای و نهادها. نداشتيم خودمان سنت جز مصالحی و ابزار

 چيزی انعنو به آرا تکثر يا قلم و بيان آزادی مثل انتزاعی مفاهيم اما کرد وارد اسم يک داعاب

 دارد؟ شدن طرح قابليت چگونه ايرانی سنت با بيگانه يکسره

 من اعتقاد هب. کنیم نقد را آنها و مبارزه فکری های اندیشی پریشان این با باید اکنون ما ببینید،

 مهه این که ماست گرای تقلیل و گر تقلیل تجدد همین ما لمشک نیست، ما سنت ما مشکل

 مخواهی می که است این مشکل. کند می و کرده ایجاد سنت به نسبت ما تاریخ در بدفهمی

 این و ندارند مدرن دنیای با سنخیتی هیچ که بیندازیم جا جامعه در تعابیری با را مدنی جامعه

. ودنب ها حرف و ها کاری شیرین این از سنت رد. ماست تجدد دستپخت ها دادن تقلیل شیوه
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 ایدب ایران، نظیر کشورهایی و ایران در غربی، جوامع برخالف درست معتقدم من جهت همین به

 به سنت از تجددمان در که فهمی اینکه برای چرا؟ کنیم، شروع تجدد نقد از سنت، نقد جای به

 از .است ایدئولوژیک و سیاسی های انگیزه به آغشته که است مخدوشی فهم ایم، داده دست

 ناقضت محصول القاعده و طالبان آنکه حال. کنند می یاد سنت مشکل عنوان به القاعده و طالبان

 ندچ طی گذشته در. کنند می ابزاری و سیاسی سوءاستفاده سنت از که هستند ما تجدد های

 هاآن با سنتی جامعه و نتس و بودند خود جای سر بر اسالمی جامعه در بودا های مجسمه قرن،

 .نداشت کاری

 نفکرانروش که است سنت از هایی برداشت با مشکل نیست، سنت با ما مشکل کنم می تکرار

 به ربطی اصل در که شده روزآمد های برداشت. دهند می و اند داده ارائه سنت از ما تجدد در

 .سنت از ماست ایدئولوژیک های آرمان بازتاب ندارند، سنت

 هاینگون ایران مثل کشورهایی در اما مد، آ بیرون و گرفت نشأت سنت درون از غرب در تجدد

 دنق را سنت تجدد، آن اثر بر ما و شد وارد بیرون از شد، وارد ما بر تجدد اینکه برای نبود،

 در که دیمچسبان آن به چیزهایی و کردیم پینه وصله فهمیدیم، بد حتی و کردیم نفی یا کردیم،

 .باشیم تجددمان منتقد باید ما دلیل همین به. نبود توانش حد

 کسرهي سنتی با ای جامعه در اولی طرح چگونگی و النبی مدينه و مدنی جامعه نسبت از شما

 .کنيد شروع بيگانه

 است نای ما وظیفه وقت آن ندارد، النبی مدینه با ارتباطی هیچ مدنی جامعه که بپذیریم ما اگر

 مدنی جامعه از دارد، خود سر پشت در را ها سنت این که امروز رانی،ای انسان کنیم مشخص که

 ند،ک ایجاد را مدنی بنیادهای کند تالش ایران در تواند می چگونه و بفهمد تواند می چیزی چه

 را ما عمل در که است متدولوژیک اشتباه یک مدرن و سنتی مفاهیم میان اینهمانی ایجاد وگرنه

 .کند می اساسی تناقضات دچار
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 با هایی تفاوت چه و چیست؟ ما های سنت هستیم؟ کی ما که کنیم تعریف باید همه از اول ما

 اب که کنیم نهادینه ایران در را مدنی نهادهای بخواهیم اگر شرایط این در و داریم؟ مدرن دنیای

 اساس از مساله وقت آن ها، پرسش این با بکنیم؟ باید چه باشد داشته همخوانی ما فرهنگ

 کنیم، ادایج اینهمانی هم، از بیگانه مفاهیم میان که شود نمی این ما مساله دیگر. شود می متفاوت

 یا اشیمب داشته خواهیم می مدنی جامعه اصالً اول درجه در آیا ببینیم باید که شود می این مساله

 نه؟ یا دارد ضرورت مدنی جامعه آیا نه؟

 منا اين با گرفته صورت های روش به و قيدمواف مشروطه کردن ايرانی با شما واقع در

 مخالفيد؟

 تمدن ای مشروطه که معتقدم کلی طور به اما است، افتاده اتفاق که است چیزی آن تاریخ البته

 نکرد بومی گرفته، صورت مشروطه در که کاری آن اما کرد، بومی نوعی به شود می را جدید

 نسبت و نشناسیم را خودمان موقعیت تا معتقدم .بودند نفهمیده را کردن بومی آنها. است نبوده

 تارهایساخ و بگیریم را مدرنی مفهوم هیچ توانیم نمی نکنیم، تعریف مدرن دنیای با را خودمان

 تعیین و بفهمیم دقیقاً هم را غرب موقعیت باید ما. نهیم بنا خودمان سنت ساختارهای با مناسب

 یک ایدب کردن بومی برای یعنی. کنیم کار چه باید و ایم کاره چه ما کنونی دنیای در که کنیم

 فکر در ام پهلوی دوره در. داشتیم گذشته در پا یک ما همیشه متاسفانه ولی. داشت آینده به نگاه

 - هم دبع و دهیم بازتاب را دوره آن افتخارات تا بودیم باستان ایران طالیی دوره به بازگشت

 یک شفک یعنی کردن بومی کنیم می فکر غلط به. یما داشته گذشته در پا دیگر ای گونه به

 و حال به بیشتر نگاهش مدرن انسان که حالی در. گذشته دنیای در آن معادل یا مدرن مفهوم

 یرانیا روشنفکران اما. نگرد می آینده منظر از هم گذشته به حتی بازآفریدن برای است، آینده

 با ایرانی روشنفکر که بود این مشروطه در ما شکلم. دهند می و اند داده تقلیل را مفاهیم عمداً

 هپروس این. فهمید نمی درست را آنها خود به خود و شد می آشنا غربی مفاهیم با ایرانی ذهن

 این. است جدید تاریخ های ویژگی از یکی و ماست گریبانگیر هم همچنان ما تاریخ در تقلیل

 آقای مونهن برای. افتاد اتفاق هم آشکار و یحصر خیلی افتاد، ما چشم پیش و ما گوش بغل اتفاق



183 

 

 فتگ رفتیم که جلوتر اما گفت، می سخن( پسوندی بدون) مدنی جامعه و آزادی از اول خاتمی

 این است، النبی مدینه مدنی، جامعه از و شرعی و مشروع های آزادی آزادی، از من منظور

 جدید، هیممفا باید چگونه که شیمبیندی درست باید ما که حالی در. نیست کردن بومی معنایش

 نونیک جهان در خودمان موقعیت و فرهنگ به توجه با ایران در را بشری دستاوردهای و مدرنیته

 .بسازیم را نهادهایش و کنیم نهادینه

 سبتن بتوانيم ما آنکه از پيش و نبوده خودآگاهانه سير يک مدرنيته سمت به ما رفتن اما

 ما سنت و شود می عارض ما بر خود هيبت تمام با مدرنيته نيمک تعريف آن با را خودمان

 .داد قرار دگرگونی دستخوش را

. بیندیشیم و نیمک تفکر باید یعنی کنیم، تعیین باید جدید دنیای با را خود نسبت گویم می وقتی

 با ممفاهی نبنیادی غیبت وضعیت در بلکه. نکردیم برخورد مدرنیته با خودآگاه که موافقم شما با

 «ونالیسمناسی و کور بوف هدایت،» عنوان با کتابم آخرین در. شدیم آشنا مدرنیزاسیون و مدرنیته

 ضتناق کلمه دو این. «غیبت حضور» گذاشتم را ام مقدمه عنوان شد، منتشر و چاپ لندن در که

 هک یوضعیت این توصیف برای اما باشد، داشته حضور نباید ظاهراً است غایب که چیزی. دارد

 نهادهای و مفاهیم غیبت در ما یعنی است تعبیر ترین مناسب کنیم، می صحبت آن درباره االن

 زند، می حرف نقد از آخوندزاده پیش سال 51۱ به نزدیک. گوییم می سخن مفاهیم از آن، مدنی

 یابتدای تصور به حتی نتوانستیم را انتقادی تفکر و نقد ایران، های دانشگاه در حتی هنوز ما اما

 .کنیم نهادینه

 سنتی ممفاهي به مدرن مفاهيم تقليل و مفاهيم ميان اينهمانی ايجاد برای شما که داليلی کنار

 اجههمو ايران در يعنی بوده مطرح هم مدرنيته با ما سياسی برخورد مهم بحث کرديد مطرح

 در و شده ظاهر سياسی جدال يک قامت در باشد فکری نزاع يک آنکه از پيش مدرنيته با

 ربغ در که ای ضربه آن. اند بوده سازش و ائتالف به مجبور روشنفکران سياست دنيای
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 ساختند اردو غرب تمدنی بدنه به کپرنيک و نيوتن مثل هايی فيزيکدان حتی و روشنفکرها

 .نيست مقايسه قابل داده رخ ايران در آنچه با

 که وافقمم شما با من. ایم کرده قربانی سیاسی های بزنگاه در را اساسی مفاهیم ما متاسفانه بله،

 فکرت و اندیشیدیم می زمانه سیاسی های قدرت از مستقل مان جامعه اساسی های بحث در باید

 ظرین مباحث و دارد روز سیاست در پا یک همیشه ایرانی روشنفکری متاسفانه اما. کردیم می

 دناکدر سرنوشت این. شده قربانی قدرت به معطوف و طلب قدرت های سیاست پای در همیشه

 .است بوده ما

 شديم واجهم مدرنيته با بنيادين مفاهيم «غيبت حضور» در ما معتقديد که شما نظريه مقابل در

 افرادی هک است معتقد طباطبايی جواد سيد نداشتيم خودمان سنت در قانون از درکی مثالً و

 حکومت هک را مشروطه جوهر فقه و شريعت با آشنايی علت به خراسانی آخوند يا نائينی مثل

 يک یدارا که روشنفکرانی ديگر و آخوندزاده امثال تا بودند کرده درک بيشتر بود قانون

 چيست؟ شما نظر. بودند غرب از کلی و ابتدايی عمومی فهم

 حبتص شما منظور اگر. دهد می انجام دارد را ملکم اشتباه همان طباطبایی آقای کنم می فکر من

 حرف آن بودند، کرده برگزار مشروطه مناسبت به طلبان اصالح که باشد نشستی در نایشا های

 محصل یک اندازه به ملکم که کند می اعالم آنجا طباطبایی آقای. است ملکم های حرف ها،

 ورهد آن در کسانی اگر کند می اضافه و فهمید نمی را مشروطیت و نداشت سواد دبیرستانی

 می کممل از بهتر را مشروطیت خراسانی آخوند مثالً بودند، روحانیون فهمیدند می را مشروطیت

 د،زدن می روحانیون درباره طباطبایی آقای که هایی حرف همین که اینجاست مسئله. فهمید

 گفت می که بود ملکم. گفت می روحانیون درباره دوره آن در هم ملکم که است هایی حرف

 شروطیتم مفهوم امروز که کسانی تنها گویید، می بیراه و بد مجتهدین و روحانیون به اینقدر چرا

 .هست ملکم خود های نوشته در اینها. هستند مجتهدین و روحانیون همین فهمند می درست را
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 الفیائت در را روحانیون خواست می چون داشت، سیاسی انگیزه کرد، می را کار این وقتی ملکم

 .فتگ می چنین دهد، مشارکت قاجار حکومت علیه

 اگر و اند ایران ترقی پهلوانان روحانیون گفت می قانون روزنامه صفحات در که بود ملکم این

. است کافی ما علمای علم همین. نداریم غرب علم به احتیاج بفهمیم را قانون خواهیم می امروز

 اسبراس و شوند جمع ملی کبرای شورای مجلس در توانند می شرعی قوانین براساس ما علمای

 یزهانگ با ملکم. کنند مشخص را سلطنت حقوق و ملت حقوق شرعی، اجتهاد و شرعی قوانین

 .کرد می را کار این سیاسی

 در گویند می و کنند می تکرار را ملکم های حرف همان طباطبایی آقای امروز همه، این از بعد

 را خودمان ایدب اگر و فهمیدند می بهتر روحانیون را نجات راه و مشروطیت مشروطه، دوره

. رفتیم رانروشنفک دنبال به و نرفتیم روحانیون دنبال چرا که کنیم سرزنش باید کنیم، سرزنش

 ملکم های حرف همان طباطبایی آقای حال که اینجاست تناقض. است ملکم آن از ها حرف آن

. نداشت دسوا دبیرستانی محصل یک اندازه به ملکم گوید می و کند می تکرار سال صد از بعد را

 یانب سیاسی، پولمیک بیان. فهمم نمی را ها زدن حرف شیوه این و برخورد نوع این معنای من

 .نیست ورزی اندیشه

 ظرین بنيان يک بر متکی و ندارد سياسی انگيزه ضرورتاً بحث اين طرح از جواد سيد اما

 رهجوه با نیخراسا آخوند يا نائينی امثال آشنايی از او منظور. گويد می را سخنی چنين

 ربغ در که طور همان. است قانون با اسالمی شريعت و فقه جوهره ميان شباهت مشروطيت

 .شد هادهن مدرنيته بنياد مسيحی الهيات شدن عرفی از و کرد طی را سيری چنين مدرنيته هم

 بحث ت،اس مطرح طباطبایی آقای های گفته و ها نوشته در که آنچه نیست، نظری بحث یک این

 بینند می هک طباطبایی آقای. غرب تاریخ تحوالت از است ایدئولوژیک الگوبرداری. نیست ینظر

 متحول درون از سنت تا و آمد وجود به مسیحی الهیات و غربی سنت درون از غرب مدرنیته

 یادهپ ایران در و بردارد ایدئولوژیک شکل به را الگو همان خواهد می نشد، حاصل مدرنیته نشد،
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 به نیونروحا تا و نشود دگرگون اسالمی الهیات و اسالمی فقه سنت تا گوید می تیجهن در. کند

 .رسیم نمی جایی به نکنند، مطرح را مسائل این و نیایند میدان

 فقط. تنیس کردن بومی معنای به که است الگوبرداری نیست، پردازی نظریه من اعتقاد به این

 یدموکراس امروز. ایم نداده تشخیص درست را درنم جهان با خود نسبت ما که معناست این به

 در ما. کند می حرکت طرفش به دارد جهان همه که دارد را خودش مدنی بنیادهای جهان در

 و ستد داریم برزخی فضای در امروز ما. نیست غرب مدرنیته اوایل فضای که هستیم فضایی

 ودمانخ نسبت باید جهت همین به است، شده وارد ما بر مدرنیته دیگر عبارت به زنیم، می پا

 با ما نتس وانگهی. باشد جانبه همه باید گیرد، صورت باید حرکتی اگر. کنیم تعریف آن با را

 سنتی اب اروپا طرف این سنت حتی. است داشته متفاوتی تاریخ. است بوده متفاوت آنها سنت

 یگرید تاریخ به متعلق گرفته، انجام غرب در که هایی بحث بوده، متفاوت بوده روسیه در که

 که باشید داشته توقع و ببرید شرقی کشور یک به و بردارید را بحث آن توانید نمی شما. است

 نیپراک نظریه. نیست پردازی نظریه ها، الگوبرداری نوع این. کند طی را مسیر همان هم اینجا

 نهاای با. رساند نمی جا هیچ به را ما ها الگوبرداری نوع این. نیست ای تازه اندیشه طرح. است

 .کرد پردازی نظریه توان نمی

 نتقادیا تصحیح ما تاریخ منابع از بسیاری هنوز که حالی در ایران، تاریخ درباره پردازی نظریه

 سر رب را وقتمان غیبت، حضور در چیست؟ معنایش. باشد داشته تواند می معنایی چه نشده،

 .دهیم می دره به گرفته عاریه به های حل راه و پرسش

 ایترو همین خواهد می «جدید و قدیم جدال» نام به کتابی ترجمه و تالیف با طباطبایی آقای

 رد توانست و رفت پیش شرایط این در غرب رفته، غرب که است همان راه که کند تکرار را

 اهر این. دش حاصل طریق همین از هم مدرنیته و کند ایجاد تحول مسیحیت تفکر و کلیسا بنیاد

 در ما آیا ایم؟ ایستاده جهان کجای در اصالً ما است؟ مربوط چه ما به است غرب به مربوط

 شتازیپی اوج در مدرنیته که زمانی یا ایم؟ ایستاده مدرنیته جهت در غرب تحول تاریخ ابتدای
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 یحت و جهان فضای دارد بیوتکنولوژی با که شود می دیگری مرحله وارد دارد و گرفته قرار

 .ایم ایستاده مدرنیته ابتدای در گویی که بگوییم باید ما آیا کند، می عوض را انسان مفهوم

 هب پيوستن در ما مانع ترين مهم و شود می بازتوليد مدام ما سنت مدرن دنيای همين در اما

 .است پيشرفت حال در مدرن جامعه اين

 با سنت این از گذر هک است این سر بر بحث. اند داشته را خودشان سنت دنیا جای همه

 چه رد امروز ما بفهمیم باید ما که است این مشکل نه؟ یا است نشدنی حل غرب از الگوبرداری

 خود و انسان مفهوم دارد؟ پیشرفته تکنولوژی با که جهانی با امروز ما مناسبت و هستیم موقعیتی

 اه پرسش این به دخواهی می فقه در تحول با شما آیا چیست؟ در کند، می دگرگون را انسان

 کامالً جامعه امروز ما آنکه حال. است رسیده غرب مثالً که برسید آنجایی به و دهید جواب

 متفاوتیم ایران پیش سال ۲۱۱ جامعه با امروز ما شده، وارد ما بر مدرنیته اینکه برای. نیستیم سنتی

 دادگستری داریم نیهمگا آموزش سیستم امروز ما. داریم اساسی های تفاوت دلیل همین به و

 شخصم باید ما کرد، فکر اینها برای باید دارد، وجود مجلس است، عرفی بنیاد یک که دارد وجود

 اینکه هن کنیم، مشخص جدید دنیای این با را خودمان نسبت و ایم ایستاده جهان کجای در کنیم

 چه و ما ذشتهگ چه -گذشته به بازگشت و الگوبرداری با. کنیم الگوبرداری گذشته، به برگردیم

 هم اریخت درباره کالن های پردازی نظریه عصر آنکه دیگر. رسیم نمی جایی به -دیگران گذشته

 سنتی امالًک جامعه یعنی کنید، می استفاده اینترنت از دارید امروز دنیای در شما. رسیده پایان به

 .نیست

 رميانهخاو در ايران در تنها نه. گرفته قرار سنت بازتوليد و سنت خدمت در مدرنيته اين اما

 .انجامد نمی دموکراسی به پايبند نيروهای موفقيت به ضرورتاً دموکراسی هم

 ضیحتو را اینها باید ما. افتد می اتفاقاتی چنین چرا که داد قرار بررسی مورد را ها همین باید

 رد را خودمان سیم،ر نمی جایی به بدهیم، معقول پاسخ ها سوال این به نتوانیم ما اگر. دهیم

 نمی پیدا جواب خودمان، جامعه ملموس های واقعیت برای ولی کنیم می غرق انتزاعی مفاهیم
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 و بخواهیم چه امروز. کنیم فکر و بیندیشیم مدرن جهان و مدرنیته با ما نسبت درباره باید. کنیم

 در که هستیم جهانی از بخشی االن ما و شده وارد ما بر تاریخاً مدرنیته از بخشی نخواهیم چه

 شکلم. است دیگر اساسی بنیادهای در مشکل. زنیم می پا و دست کهنه و نو مفاهیم از برزخی

. اریمند طالبان و القاعده سنت، در. هستند ما تجدد های تناقض محصول طالبان که است این در

 ار شکلم این از بخشی. ماست تجدد مشکل. ماست تجدد های تناقض جدید های پدیده اینها

 خوردبر جدید مدنیت و جدید مفاهیم با شهامت با وقت هیچ ما. ام کرده یاد تقلیل عنوان به من

 .نکردیم

 بنیادها در اما زنند می حرف هم ها زن زنند، می حرف ایران در زن آزادی از همه این االن همین

 با را زن تنسب و رنمد دنیای در زن نسبت که کنیم پیدا فرهنگی بنیاد یک نتوانستیم هنوز ما

 دیگر م،گویی می سخن انسان از وقتی. کنیم تعریف مردساالر جامعه در مرد با ارتباط در و سنت

 شخود هویت باید که اوست این و او مشکالت و است ایرانی انسان از صحبت. ندارد مرد و زن

 .کند تعریف را

 نیست این مشکل. دهیم می دبا بر عمرها غلط های پرسش با ما که است این مشکل واقع در

 جوامع «مثل» که بفهمیم باید ما. بپذیریم را مدرنیته جایش به و کنیم رها را سنت باید ما که

 رس از آنها که ای تجربه عیناً. است متفاوت ما نسبت اینکه برای شد، نخواهیم مدرن غربی

. رفتگ نادیده باید را سنت مگوی نمی من. بگذرانیم سر از ایران در توانیم نمی ما اند، گذرانده

 ناسبتم نوع و موقعیت به و سنت سر بر بنشینیم باید. ماست جلوی سکندر سد مثل سنت

 نبود، موفق کامالً ایران مدرنیزاسیون تجربه اگر. بیندیشیم مدرن دنیای با مان سنت و خودمان

 ما هک آنچه. ننوشت سنت پای به فقط و کرد وجو جست تری اساسی جای در باید را دالیلش

 واقع در ما. فردی های آزادی نه و دموکراسی نه بود استقالل دادیم، اهمیت مشروطه دوره در

 .کردیم قربانی مشروطه انقالب در را دموکراسی تاریخمان مشکالت جهت به

 مان عیتموق باید ما گوییم می وقتی. کنیم منتقل مردم و جامعه وجدان به و بفهمیم را اینها باید

 نتوانیم گرا. داریم مدرن دنیای با نسبتی چه ما بفهمیم که است همین ما موقعیت کنیم، تعریف را
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 مین جایی به بوده چه ما های شکست علت که دهیم نشان و کنیم برخورد خودمان با شهامت با

 تدول ناکارآمدترین و ترین ضعیف آمدند، کار سر بر که هایی دولت مشروطه از بعد. رسیم

 مداخله کرد، می بیداد اقتصادی فقر کرد، می بیداد مملکت در ناامنی بودند، مهحاک های

 سفارتخانه در ایران های دولت اعضای که جایی تا بود کرده پیدا افزایش خارجی کشورهای

 سیاسی لاستقال بود، کرده پیدا اهمیت تاریخاً آنچه شرایطی چنین در شدند، می تعیین انگلیس

 چارچوب بتواند مرکزی قدرتمند حکومت این تا مرکزی، مقتدر متحکو یک ایجاد و بود

 آموزش چون مهمی نهادهای ایجاد با و تضمین را اقتصادی و اجتماعی امنیت و حفظ را مملکت

 اهمیت تقصیر. کند هموار مدرن دنیای به رسیدن برای را راه ارتش و دادگستری پرورش، و

 نادیده را رانای تاریخ تحوالت و نوشت گذشته پای به صرفاً توان نمی را استقالل یافتن محوری

 بانیقر ایران استقالل درخت پای در آزادی شود، رضاشاه رضاشاه، آنکه از پیش ها سال. گرفت

 قعیتمو که بیاموزیم باید ما. آن عامل نه بود، تاریخی شرایط چنین برآمد او حکومت. بود شده

 .کنیم برآورد و تعریف درست را خودمان

 اما يدموافق طباطبايی سيدجواد با شما سنت مصالح از گيری بهره و سنت نقد در درواقع 

 يتهمدرن به تا شد منجر مسيحی الهيات کردن عرفی به غرب در که روشی آن که معتقديد

 .شود طی ايران در نبايد لزوماً رسيد

 می ماش مگر. کند کاری چنین تواند می کند فکر کسی اگر است ای نسنجیده سخن این بله،

 و دهید ایج خودتان کشور تاریخ در را دیگر متفاوت کشور یک تاریخی تجربه و تاریخ توانید

 هانج در را اکبر جهان خواهد می و نشسته ای گوشه در که صوفی عارف یک مثل کنید، تکرار

 تانخود در را دیگر فرهنگ یک تاریخ توانید می چطوری شما. کند خالصه و دهد جای اصغر

 جربهت که است آن پی در و دارد عرفانی بوی و رنگ که ها پردازی نظریه نوع این کنید، تکرار

 اشراقی تسن در بیشتر کند، تجربه درون از دیگر بار کردند، تجربه آنان که همانگونه را دیگران

 را انید سنت با بخواهد که کسی. بگیرد خود به تاریخی بیان و ظاهر اگر حتی دارد، ریشه ما
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 کاش.کند اختراع نو از را دوچرخه بخواهد هواپیما عصر در که است این مثل درست کند، مدرن

 .شد می حل ما مشکل و بود سادگی همین به دنیا مسائل

 ردازیپ نظریه توانیم نمی باشیم داشته تاریخمان تحوالت از اصولی شناخت آنکه از پیش ما

 رتبم و است نشده نوشته واقعی معنی به ما تاریخی های هدور از ای پاره و ما تاریخ هنوز. کنیم

 یم تفریط و افراط دچار دهیم، ارائه تاریخمان و خودمان از منصفانه شناخت یک اینکه جای به

 تجدد باید که معتقدم دلیل همین به. ماست تجدد محصول هم ها تفریط و افراط نوع این. شویم

 ایران رد مدرنیته تجربه و مدرنیسم اگر یعنی. رسیم نمی اج هیچ به ما وگرنه. شود نقد جد به ما

 و انتجددم نتوانیم اگر یعنی. پرداخت آن اساسی نقد به باید باشد، داشته ای آینده بخواهد

 برای المیس فضای توانیم نمی دیگر بکنیم نقد اصولی و بنیادی صورت به را هایش ناکارآمدی

 ادهافت اتفاق تجدد همین در ما سنت مورد در ها فهمیبد از بسیاری. آوریم وجود به سنت نقد

 های حل راه اینکه جای به و بکند فکر خودش خودش، مشکل به ایرانی است بهتر پس است،

 وشتسرن ما که بپذیرد کند، پیدا غربی های ایدئولوژی یا غرب تاریخ تکرار طریق از را خود

 دمانخو مشکالت شده، وارد ما بر نوعی به آن تجربه و مدرنیته که حال و ایم داشته ای جداگانه

 نحطاطا و ایران تاریخ درباره کند پردازی نظریه خواهد می طباطبایی آقای کنید فرض. داریم را

 صفویه ای مغول دوران تاریخ منابع از بسیاری که ندارند هم فرصت و نیستند مورخ که ایشان. آن

 تهنوش های تاریخ دیگر سوی از ـ بخوانند رخمو یک وسواس با را تاریخی های دوره دیگر یا

 خواندن با رناگزی ایشان. باشد پردازی نظریه برای استناد قابل که نداریم اختیار در هم متقنی شده

 احثیمب و زنند می پردازی نظریه به دست تاریخی، متون از بعضی های مقدمه یا منابع ای پاره

 ردرگمس بیشتر را ما آنها ایدئولوژیک بیان آن از تر مهم و مباحث این که کنند می استخراج را

 .کند می

 حبتشص و اساسی مساله ایران، انحطاط نظریه بر ای دیباچه نام به هایش کتاب از یکی در مثالً

. تهداش هایی ویژگی چه انحطاط عصر و ایران نگاری تاریخ و فرهنگی زرین عصر که است این

 ختاری از که مطلبی و مثال این ولی آورد، می الصفا روضه ختاری از را مثالی انحطاط دوره از
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 ۳ قرن هب متعلق که است شده مضمون به نقل بیهق، تاریخ از اصل در کند، می نقل الصفا روضه

 را نچهآ یعنی. است - طباطبایی عقیده به - ایرانی تاریخ زرین عصر به مربوط که است هجری

 دترب. است زرین عصر به متعلق دهد، می نشان ما به رینگا تاریخ انحطاط نمونه عنوان به که

 یهقب تاریخ کتاب از الصفا روضه مولف که را تجاربی و نظری عقل عقل، مفهوم تفاوت آن از

 مخالف عقل با که کند می متهم را مؤلف و یابد درنمی دهد، می قرار بحث مورد و کند می نقل

 .است

 است این «شناخت توان نمی عقل با را جهان احوال که» عبارت این از مؤلف منظور آنکه حال

 رد مثالً حوادثی چه فهمید خود عقل انداختن کار به با و نشست ای گوشه در شود نمی که

 تابک به که است این فهمیدن راه. است افتاده اتفاق موقع آن ایران یا پیش سال هزار دو یونان

 ینا در پس. افتاد اتفاقی چه و گذشت چه که دفهمی و کرد مراجعه دیگران های نقل یا تاریخ

 .عقل به نه و است مسموعات به متعلق تاریخ تعبیر

 دکر پردازی نظریه شود می چگونه تاریخ، در ها بدخوانی و ها تداخل نوع این با دانم نمی من

 ردیگ مشکل. گویم می سخن سنت درباره ما تجدد بدفهمی از من که است جایی همان اینجا و

 اباذر زا شریعتی. کنید نگاه را شریعتی شما. سنت به است جدید معنایی بار افزودن ما، ددتج

 و الیستسوسی اشتراکی، او که آید می پیش تصور این خواننده برای که کند می صحبت طوری

 طوری اسالم تاریخ به را جدید مفهوم یک واقع در. است برتر هم مدرنی سوسیالیست هر از

 .ایم داشته را بهترش حتی و سوسیالیست بگوید، که کند می تزریق

 هم مثل نهاای بگوییم اینهمانی با و کنیم پر مفاهیم این با را سنت های انبان خواهیم می کی تا ما

 .نفهمیم را کارمان واقعی مفهوم و هستند

 به دایب ما. ماست تجدد مشکل و بیماری خودش پردازی نظریه اینگونه گویم می دلیل همین به

 به ما ددتج تا کنم می فکر جهت همین به. بیندیشیم خودمان تاریخ سر بر خودمان ایرانی عنوان

 .شود نمی باز سنت متعادل نقد بر راه نشود، نقد اصولی طور
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 جادکنندهاي خود شما تعبير به که شود می باز روشنفکرانی دست به کار گره بين اين در و

 هستند؟ مشکل اين

 گویو گفت ایجاد و نقد انگیزی، پرسش کند، می فکری کار که کسی هر و کرروشنف وظیفه

 تابک این در که است بوده این ،«ایرانی مشروطه» کتاب به توجه دالیل از یکی. است فرهنگی

 و اه بحران و شده پرسش آدمیت آقای از. است گرفته قرار پرسش مورد ایران نگاری تاریخ

 کالن های حل ه را دنبال به آن در. است شده داده قرار یدد معرض در ما تجدد های تناقض

 در دادیم، قرار نقد مورد وارداتی تجدد دریچه از را خودمان سنت ما که است این مساله. نبودم

 و ذلتم حضیض به یا بردیم فلک اوج به را آن یا. نشدیم دچار بسیار های بدفهمی به نتیجه

 .دارد ادامه همچنان ها بدفهمی این

 قیاشرا فرهنگ نقد در مدرن، خردگرای نقد ابزار با و تفریط و افراط این دام در کسروی مثالً

 هب را ها غزل این تا بود بهتر کرد می زنی خشت حافظ، اگر گوید می که رود می جایی به ما

 تجدد این. دهد می پرستی باده و ناموسی بی درس حافظ های غزل گوید می. آورد می وجود

 سرویک مثل یا کند می آستینش در باد اینگونه شریعتی، مثل یا را ما سنت که استم بیمار

 .کند می اش خالی معنویت و هویت از اینگونه

 بدفهمی دچار دادیم، قرار نقد مورد را سنت تجدد، زاویه از ما چون گویم می دلیل همین به

 فهمیمب را خودمان موقعیت ینکها برای ما اول درجه در کنم می فکر نتیجه در. شدیم بسیار های

 جددمانت این باید کنیم تعیین و تعریف مان، سنت و مدرن دنیای با ربط در را خودمان نسبت و

 .دهیم قرار اصولی و اساسی نقد مورد را

 ما تواند می چگونه است يافته تقليل مفهومی خود که «ايرانی روشنفکری» خود بين اين در

 ممفهو ايرانی مشروطه مثل «ايرانی روشنفکری. »شود رهنمون اوضاع از رفت برون به را

 کنندهتوليد يعنی روشنفکر غرب در اگر. دارد وجود غرب در که است چيزی آن يافته کاهش
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 حتی است غرب انديشه کننده مصرف که گوييم می روشنفکر کسی به ما ايران در انديشه

 دام در ما روشنفکر بعد به ۰۲۳۱ از و کرديم پيدا نزولی سير يک ما بعد به مشروطه از

 دکن می مخالفت اينکه صرف به هرکس تاريخ آن از بعد. شود می گرفتار ايدئولوژی

 روزانفرف الزمان بديع اما است روشنفکر بهرنگی صمد مثالً فضا اين در و است روشنفکر

 ورتص اين در. است شدن الغر حال در ما روشنفکری پيکر روز روزبه و نيست روشنفکر

 نيست؟ کردن محال به احاله افکندن روشنفکر دوش بر بحران اين از خروج رسالت

 تاریخی دیدهپ یک روشنفکر معتقدم. دارد ذاتی تعریف یک روشنفکر که نیستم معتقد اصالً من

 ایران، رد اینکه اما کند، می هم اشتباه گاه و کند می تفکر اندیشد، می تاریخی پدیده این. است

 بابت این از. تنیس تردید کرد، می انگیزی پرسش کمتر و بود سیاسی بیشتر تاریخی هپدید این

 .داشتیم دیگری سرنوشت ظاهراً ما هم

 که الغری اصطالح این و شود می الغرتر مفهوم این گذرد می که چه هر موافقم، شما با هم من

 هر که بود شده الغر یلیخ واقعاً که پهلوی دوره در. است جالبی اصطالح بردید، کار به شما

 ...برد می سویی به را او بادی

 رفتی رونب راه آيا «ايران روشنفکری» فعلی وضعيت با. پابرجاست همچنان من پيشين سوال

 خير؟ يا است متصور

 مکن می فکر ولی. است ما تجدد مشکالت اینها اینکه برای نه، یا داریم راهی واقعاً دانم نمی

 سر رب بتوانیم اگر ما. گذرد می تفکر و پرسشگری و نقد راه از که است یراه باشد، اگر راهی

 تداش امید توان می کنیم، ایجاد جامعه در اساسی های پرسش مان، تاریخی و اجتماعی مسائل

 تهداش هم را ها پرسش جواب شما که نیست این الزاماً تالش این معنای. شود ایجاد تحولی که

 .است جامعه در فکر تولید فرآیند از مهمی بخش خودش سی،اسا های پرسش طرح. باشید
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 می و ایم داده هدر به غلط های پرسش سر بر را عمرمان از مهمی بخش که هستیم ملتی ما

 انیمبتو ما اگر. گیرید می هم غلط های پاسخ شما که است طبیعی غلط، های پرسش با. دهیم

 را مان تاریخ و خودمان به نسبت پرسشگری اندیشه و باشیم داشته خودمان به انتقادی نگاه

 .ایم کرده یمهم کار بگیریم جدی ایران، در را نقد بتوانیم اگر. ایم کرده اساسی کار کنیم، تقویت

 کنند؟ هنهادين جامعه در را نقد چگونه کنند، وگو گفت توانند نمی خودشان با ما روشنفکران

 فرهنگ وانستنت حتی بگذارد، تفکر و نقد در ای هتاز بنیاد نتوانسته ما روشنفکری نهضت بله،

 رسشگرپ اندیشه. کند تبدیل مستمری فرهنگ به روشنفکری جنبش خود میان در را وگو گفت

 درست نسبتاً را خودمان کار کنیم چنین اگر. کند می پروبلماتیک را جامعه انگیزی پرسش با

 مشارکت با و درازمدت در درست اسخپ بود، نخواهیم پاسخ دنبال همیشه پس ایم، داده انجام

 زینقدبرانگی و نقد پرسشگری، ایجاد معنا، این در روشنفکری کار. آید می دست به دیگران

 .است

 شما. است خواهی مشروطه همان ايران در طلبی اصالح پروژه است معتقد حجاريان آقای

 که انعیمو و اصالحات زا آن کارگزاران فهم به توجه با) طلبی اصالح ميان شباهتی به قائل

 هستيد؟ خواهی مشروطه و( دارند راه سر بر

 خواست می خودش اساس در که دانم می مدنی و فرهنگی انقالب یک را مشروطه انقالب من

 خواست، می مدرسه مثالً بود جدید مدنی نهادهای خواهان. بکند دگرگون را ما فرهنگ و تمدن

 قانونمند جامعه خواست، می مطبوعات خواست، می پارلمان خواست، می پرورش و آموزش

 و اقتصادی زندگی و خواست می آهن راه خواست، می جاده خواست، می خانه عدالت و

 انقالب آن که بود جدید تمدن و فرهنگ یک بنیادهای همه اینها... و خواست می مرفه اجتماعی

 داشت کار هم سیاست با اساسی طور به که بود طبیعی بنیادها این در. بود وجویش جست در

 .قانونی و قانون حکومت وجوی جست در و بود جامعه اداره پی در و
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 طیتمشرو که حالی در است، مربوط قضیه سیاسی بخش این به فقط حجاریان آقای های حرف

 مانده، عقب مرحله یک از را ایران جامعه خواست می و داشت مدنی اساسی های خواست ایران

 یرانا ادامه غربی تجدد مشروطه، دوره روشنفکری ذهنیت در یعنی بکند، تمدنم دنیای یک وارد

 .بود غرب در ما باستان

 یم،ده گسترش مشروطه سیاسی مفاهیم به را خودمان سیاسی های خواست و مفاهیم ما اینکه

 سیاسی شکل یک به را مشروطه های خواست که است گری تقلیل نگاه همان از ناشی باز

 می وا ار اش تمدنی بنیادهای و گیرد می نظر در را آن سیاسی بنیاد فقط و دهد می تقلیل خاص

 .نهد

 به هنوز ما. است ما تاریخی سرنوشت در هست شباهتی اگر. دارد وجود ادعاها در شباهت

 مستقل پرورش و آموزش هنوز نکردیم، پیدا دست مشروطه انقالب های خواست از بسیاری

 دوباره م،رسیدی آنها از بعضی به هم اگر نرسیدیم، هایمان خواست از خیلی هب ما بنابراین. نداریم

 .دادیم دست از

 یگرید سیاسی استخراج مشروطیت، سیاسی نظام به دادن اهمیت و مسائل این طرح از اینان اما

 .شود نمی گفته آشکار زبان به که بکنند خواهند می

. زند می کدیور آقای که زند می خراسانی وندآخ درباره را هایی حرف همان طباطبایی آقای

 شروطهم روحانیون بگوید بیاید ناگهان طباطبایی آقای ما جامعه امروز سیاسی فضای در اینکه

 و خواهیدب چه نرفتند، روحانیون دنبال که بود این اشتباه و فهمیدند می بهتر روشنفکران از را

 های انگیزه با چیست، طباطبایی آقای یتن دانم نمی من دارد، سیاسی معنای نخواهید، چه

 .ندارم کار شخصی

 وشیر خشونت آن و کنيد می مطرح مشروطه شکست برای ديگری دليل تان کتاب در شما

 روزنامه و شود می باز سياسی فضای يک نيز اصالحات دوره در. است خواهان مشروطه

 می همطالب کنند طلب اختارس اين از توانند می که را چيزی حداکثر روشنفکران و نگاران
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 ستدرشک را سياسی ساختار با نگاران روزنامه و روشنفکران برخورد همين شما آيا. کنند

 دانيد؟ می سهيم اصالحات

 بیعیط بکنید، طرح نامناسبی شعارهای و نشناسید درست را خودتان جامعه های ظرفیت اگر بله

 زآمی خشونت برخورد. ماست جامعه التمشک از یکی هم این. نگیرید را الزم پاسخ که است

 یم همچنان هم روشنفکری فضای در را بازتولید این ما و کند می بازتولید را خودش مرتب

 لحن در ما داشتند، مشروطه دوره در نگاران روزنامه که را آمیزی خشونت شیوه همان بینیم،

 رانروشنفک از بسیاری های وشتهن در هم امروز. بینیم می هم پهلوی دوره در احمد، آل آقای کالم

 .دید توان می کنند، می هم از که انتقادی و نقد ظاهر به در و

 یک مشروطه دوره در. ندارد وجود امروز که داشتند ویژگی یک مشروطیت دوره روشنفکران

 گفت و مکاتبه حال در مرتب داشت، همکاری آخوندزاده با مستشارالدوله مثل مذهبی روشنفکر

 با. کرمانی آقاخان میرزا با هم داشت، ارتباط ملکم با هم اسدآبادی الدین سیدجمال. دبودن وگو

 جودو بینشان انتقاد و نقد و بحث و وگو گفت سنت این کردند، می بحث و وگو گفت هم

 هآخوندزاد کتاب هم با وآخوندزاده مستشارالدوله داشت، وجود خصوصی طور به یعنی داشت،

 روشنفکران بین در اصولی وگویی گفت تنها نه کنید نگاه شما امروز.کنند می ترجمه فارسی به را

 و نندک می فحاشی بکنند، وگو گفت آنکه جای به نویسند می که هم وقتی حتی ندارد، وجود

 صولیا پاسخ اینکه جای به شود، می بازتولید کتابشان های مقدمه در زده خشونت فضای این

 شیفحا با بکنند طرح منطقی شکل به را همدیگر های دگاهدی ضعف و بدهند هم به منطقی و

 های زنگاهب متاسفانه. کنند می بازتولید روشنفکری فضای در را خشونت یکدیگر، کردن متهم و

 وگو گفت فرهنگ که ای جامعه در. دهد می نشان احسن نحو به را ها بازتاب این ما تاریخ

 یم ایجاد وگو گفت آزادی برای فضا مقدار یک که گاه ندارد، مستمر بنیاد آزادی و ندارد رواج

 .زنند می هم خشونت با و زنند می را ها حرف شتاب با که است طبیعی شود،

 دبو آمده ایران از من دوستان از یکی خاتمی، آقای دوره در مطبوعات گسترش اوج در لندن در

 مثل یزن دفعه این که دید هیمخوا گفتم. کند می فرق اوضاع دیگر دفعه این گفت می. ما خانه به



197 

 

 نقش تدول که دلیل این به بود، نخواهد خیر به عاقبت جنبش این گفتم است، قبل های دفعه

 تگذاش می ودیعه گرفتند، می را نگاران روزنامه اگر ارشاد، وزیر. کند می بازی را اپوزیسیون

 .باشد ما دخو خاص باید ما چیز همه ظاهراً. آورد می بیرون زندان از را آنها

 ها سال را یکی دهان وقتی است طبیعی شود، می آزاد مطبوعات مدت یک مصدق دوران در

 عامل هک است بهتر پس. فحاشی به کند می شروع کند، می باز دهان اینکه محض به بندند، می

 اینها. یدننویس روشنفکران پای به فقط را آن گناه و ببینید اجتماعی ای پدیده چون را خشونت

 شرایط معلول باشد، مقصر روشنفکر آنکه از پیش یعنی ماست، جامعه نابهنجار شرایط بازتاب

 بگومگوهای و وگوها گفت ظاهر به در آن عواقب و نابهنجار شرایط این. است نابهنجار

 .کند می بازتولید را خودش هم، روشنفکری

 باشد؟ غريزی حوادث با برخوردش و بيفتد دامی چنين در بايد هم روشنفکر آيا

 در تیح. است جامعه همین محصول هم روشنفکر اما. کند نقد و تفکر باید. باشد غریزی نباید

 شما قول به ها وقت بعضی روشنفکران از بعضی گاه و است طور همین وضع گاه هم غرب

 گیزند از دوره یک در سارتر مثالً. شوند می کار سیاسی و کنند می عمل احساساتی و غریزی

 بی قداست نباید بنابراین. کرد می دفاع و حمایت فانون امثال های طلبی خشونت از رسماً اش

 ...تنیس اش تاریخی شرایط از ای بافته جدا تافته روشنفکر. بدهیم روشنفکر به خودی

 شود؟ نمی بازتوليد را خشونت روش اين با آيا

 نمی دهکشی خشونت و روی دنباله به آسانی این به باشد همراه انتقاد و تفکر با کارشان اگر

 به مه روشنفکران کار در حتی خشونت انتقادی، اندیشه و نقد غیبت در متاسفانه اما. شوند

 عالقه وردم آنکه از بیش هایش کتاب طباطبایی، آقای مثالً. شود می بازتولید ها شیوه بدترین

 آسانی به ها مقدمه این در اینکه برای چرا؟ است، عالقه مورد هایش مقدمه باشد، خوانندگان

 یا( دوستدار آرامش مثل) است وامدارشان که نانی آ به حتی ها خیلی به و کند می پرخاش

 که دبینی می را کیشوتی دن. بخوانید را هایش مقدمه شما. کند می توهین سروش یا شایگان
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 نشان ها خشونت و برخوردها نوع این. زند می است راهش سر که را کس هر اسب، بر سوار

. ذاردگ نمی پیشرفت و نقد و وگو گفت برای جایی که ماست جامعه مانده عقب فضای دهنده

 نمی رشد کرتف دیگران نفی در. کنید نمی نقد دیگر بندید، می را وگو گفت راه رفتار نوع این با

 .نفی با نه شود می پذیر امکان اندیشه نقد با تفکر رشد کند،

 امشآر آيا. بوديد دانسته ايرانی روشنفکری موفق نمونه را داردوست آرامش جايی در شما

 ستهب يک به تبديل را سنت ايران در انديشه امتناع و خويی دين بحث طرح با دوستدار

 است؟ نکرده تصوير برد نمی تجدد به راهی که عقيم و سترون

 که نیست این حرف این مفهوم. است نگریسته ما سنت به نسبت پرسشگری با دوستدار آرامش

 کرده هاندیش ایران تاریخ سر بر دوستدار آرامش. است پذیرفتنی گفت، دوستدار آرامش چه هر

 ار ها واقعیت از بخشی که گذاشت ما پای جلوی اندیشه، این راه سر بر را مفاهیمی و است

 یک یا باشد داشته را ها جواب همه فیلسوف یک ندارد لزومی. دهد نشان ما به است ممکن

 ،است انگیزی پرسش دوستدار کار ارزش. باشد داشته را ها پاسخ همه نظر صاحب یا محقق

 که تداش را شهامت این دوستدار. نیست کمی دستاورد این و تفکر به کند می وادار را ما یعنی

 قرار نقد مورد هم الکی طور همین و دهد قرار نقد و پرسش مورد را ما باستانی فرهنگ سنت

 لیک جور این به و باشیم مخالف او های گیری نتیجه از بعضی با شما و من است ممکن. نداد

 های شپرس و دارد پرسشگری ذهن او که است این واقعیت ولی باشیم، نداشته اعتقاد ها گویی

 .است مهم این و گذاشته ما جلوی اساسی

. آمديد دنيا به سنتی فضای يک در و مرداد ۳۹ کودتای از قبل سال سه شما آجودانی، آقای

 آجودانی ماشاءاهلل شخص در شان رويارويی و دو اين جدال و مدرنيته و سنت مواجهه

 رسيد؟ سرانجام به چگونه و بود چگونه

 هب نسبت زمان آن مازندران. شدم بزرگ و متولد آمل در من. کردم طی ای پیچیده بسیار مسیر

 آوردم، روی کردن فکر و خواندن به و دمبو جوان من که زمانی بود، بازتر ایران جاهای دیگر
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 ورهد از که داشتم تحصیل دوره در را بخت این من. بود بسیار مازندران و ایران در چپ سیطره

 آقای و اولیایی آقای نظیر آمل، در فرهیخته و باسواد بسیار معلمان داشتن خاطر به دبیرستان

 ایهپ و مهم متون با باشند، تندرست و زنده ها سال امیدوارم و هستند زنده هم االن که الریجانی

 و کلیله ن،بوستا گلستان، شدم موفق من دبیرستان دوره همان در مثالً. کنم پیدا آشنایی ادبی ای

 بانز غزلیات و قصاید بهترین از ای پاره و عروضی چهارمقاله نامه، سیاست نامه، مرزبان دمنه،

 و مبخوان خودم پیش بافرهنگ، و نظیر کم فاضل معلمان همین راهنمایی و کمک با را فارسی

 با هم را عربی زبان نحو و صرف مقدمات دوره همان در. بگذارم درمیان آنها با را اشکاالتم

 اغراق بی و بودم خوانده دیگران و روحانی آقای پیش خصوصی تحصیل و نامبرده معلمان کمک

 دماتمق و فارسی زبان از ای ارزنده سبتاًن مایه و بودم خوانده بار چندین را متون آن از بعضی

 دانشگاه فارسی ادبیات و زبان لیسانس دوره وارد وقتی دلیل همین به. آوردم دست به عربی زبان

 فرهنگی فضای. بودم داده قرار عربی ادبیات و زبان را ام تحصیلی فرعی رشته بودم، شده تهران

 یشپ و دبیرستان دوره همان در. بودند نگیفره برادرانم بیشتر. داشت مهمی نقش هم خانواده

 و سیاسی های کتاب از جدا کردم، یاد که کالسیکی متون کنار در شوم دانشگاه وارد آنکه از

 آل نیما، جمالزاده، هدایت، معاصر شاعران و نویسندگان آثار ترین مهم روز، باب اجتماعی

 خوانده -نسالنم هم دیگر مثل -هم را حقوقی و آتشی حتی و اخوان و شاملو و ساعدی احمد،

 دانشگاه وارد که ما نسل. بودم خوانده را چیزها بعضی ترجمه راه از هم، جهانی ادبیات از. بودم

 موضوع این. نبود خالی دست دبیرستان، دوره دانشور معلمان همان وجود برکت به شد، می

 هم بودند، آمده اصفهان وصخص به ایران دیگر نقاط از که من های دوره هم از بسیاری درباره

 متون نهما طریق از فقط سنت با من ارتباط. نداشتم چندانی ارتباط سنت با اما. کرد می صدق

 مراسم یا تعزیه در شرکت و مساجد به معمولی های آمد و رفت از جدا البته. بود کالسیک

 هب که بودند شاعرانی انمازندر در. بودم شده آشنا نوعی به هم خانقاه نهاد با جوانی در عزاداری

 خانقاهی اینکه نه بودم، کرده پیدا خانقاه به هم راهی یک و کردند می آمد و رفت ها خانقاه

 یک خانقاه آن مرشد بار یک. کردم می آمد و رفت خانقاهی در ساری در است یادم. باشم بوده

 کس هر خواند، می او کردیم، می انتخاب ما را رباعی شماره) خواند من حال وصف در رباعی
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 در دهد، می باد بر را ما دودمان فال این صاحب که بود این مضمونش که( گفت می ای شماره

 ساله 51 ، 5۱ من البته. است خطرناکی آدم عجب این که کردند نگاه چپ من به همه نتیجه

 یم فکر رباعی یک خاطر به که اینها، هستند نفهمی های آدم عجب گفتم خودم پیش و بودم

 ...بخشیدم لقایشان به را عطایشان است، خطرناکی آدم من، مثل ای ساله 51 ، 5۱ جوان کنند

 زا بخشی و جهان ادبیات و معاصر ادبیات دوره آن در. بود حدود همین در سنت با من ارتباط

 .خواند یم ما نسل که داشت وجود هایی کتاب بود، توجه مورد بیشتر مارکسیستی های نوشته

 دوره در. ختمپردا تحصیل به تهران دانشگاه در که شد تر عمیق وقتی سنت و تاریخ با من ارتباط

 به .نبودم سیاسی سازمان هیچ عضو آنکه حال افتادم، زندان به شاه دوره در بار دو دانشجویی

 کار اهل من که فهمیدم شدم آزاد که زندان از افتادم، زندان به ممنوعه های کتاب خواندن خاطر

 ام انوادهخ در را کار این سنت. است فرهنگی کار آید برمی دستم از کاری اگر و نیستم سیسیا

 سنت لعهمطا درگیر عمیقاً ادبیات، لیسانس فوق دوره از. دادم ادامه را تحصیالتم پس. داشتیم هم

 و فارسی زبان منابع ترین مهم ادبیات، دکترای و لیسانس فوق دوره در. شدم سنت متون و

 المهع استاد درس های کالس از سالی چند که داشتیم را این بخت ما. بود ما درسی منابع عربی،

 و کنیم استفاده شهیدی سیدجعفر چون ای برجسته استاد و دامغانی مهدوی احمد چون ای

 به خود و کنیم پیدا عربی و فارسی زبان و مان کهنسال فرهنگ سنت با تری عمیق های آشنایی

 در املت و تحقیق کارم اصلی زمینه بودم ایران در تا. بپردازیم اصیل و اول تدس منابع مطالعه

 مشغول فارسی ادبیات متون تدریس به اصفهان دانشگاه در هم سالی چند. بود ایران ادب و تاریخ

 آمدم سانگلی به وقتی. آمدم انگلیس به و شدم خارج ایران از که شد طوری اوضاع اینکه تا بودم

 در. بود سنت با سروکارم بیشتر یعنی بود، مربوط ایران فرهنگ به داشتم دست در که ای مایه

 کرد باز رویم به ای دریچه متفاوت فرهنگی فضای در زندگی و انگلیسی زبان با آشنایی غرب

 ایمه استدالل درباره فرهنگ این با مواجهه در. بشوم آشنا دیگری فرهنگ و جدید دنیای با که

 عیتواق پذیرفتن جز ای چاره و بود سختی تجربه. کردم شک عمیقاً هایم ستهدان از ای پاره و

 از یاریبس شدم متوجه تر عمیق مطالعات با شدم، سختگیر و وسواسی بسیار آن از بعد. نبود
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 لغزش و اشتباهات به کشورم، فرهنگ و تاریخ حتی و جدید مفاهیم غرب، درباره هایم داوری

 نو زا و بریزم دور باید را غیراصولی های آموخته از بسیاری یدمفهم است، آلوده بسیاری های

 مملک های نوشته وقتی. داشت قرار مطالعات این محور در ایران تاریخ. دهم قرار تحقیق مورد

 چه و رفت ما سر بر گشادی کاله چه دیدم دادم، قرار مطالعه مورد دقیق را قانونش روزنامه و

 مسو و دوم های سال همان در که بود ای ضربه دومین این. بودند داده ما به او از غلطی تصویر

 امالًک تصویر بود، داده ما به ملکم از آدمیت آقای که تصویری.شدم دچار آن به لندن در اقامتم

 جاتن راه» گفت؛ می آدمیت که آنگونه نبود معتقد اصالً. بود دیگری آدم ملکم. بود مخدوشی

 ات گذاشت من راه فرا چراغی تناقضات نحوه این.« ایرانی فتصر بدون است غربی تمدن اخذ

 ایه فرض پیش بدون کشورم فرهنگ و تاریخ مطالعه به کنم شروع خودم و بیایم خودم به

 باعث اتتناقض این. ببینند هایم نوشته در شما را ها بازخوانی این حاصل. ایدئولوژیک و سیاسی

 دهمب اهمیت دوره آن فهم برای دوره هر تاریخی نزبا به کنم سعی و بیندیشم تر دقیق که شد

 .شوم مسلط دوره آن تاریخی زبان به چیز هر از قبل ای دوره هر تاریخ فهم برای و

 و تیمداش غرب از ما که فهمی بین ای فاصله چه که فهمیدم می بیشتر رفتم می جلوتر چه هر

 درک که بود تاریخی بار مصیبت شکاف بود دو این بین که شکاف این و دارد وجود آن واقعیت

. بود دهش تمام گران خیلی برایم ها نادانی این حاصل به بردن پی. بود سخت و ناگوار برایم آن

 از یاریبس که آموخت من به قضایا این در تامل. بود قضیه دشوارترین من برای اش هضم حتی

 ار مشروطه دوره روشنفکران از بسیاری و ملکم ما پهلوی دوره در. است نادرست هایم دانسته

 همین فریب هم احمد آل بود، همین هم آدمیت روایت. دانستیم می گرا غرب و زده غرب

 از مهمی بخش در ملکم. بود دیگری چیز واقعیت آنکه حال. بود خورده را نادرست روایت

 سنتی ماهیمف به مفاهیم آن تقلیل پی در اسالم با غربی قوانین اصول تطبیق پی در اش زندگی

 ریاست به مشروعه حکومت از سیاسی، قدرت به رسیدن برای قانون روزنامه در اما بود،

 ...گفت می سخن مجتهدین
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 یگرد فهمیدیم می بدفهمی همه آن با نداشت چندانی فاصله ما با که را مشروطه تاریخ وقتی

 نیادهایب و سلجوقی یا ساسانی دوره تاریخ بتوان ها بدخوانی نوع این با که است ممکن چگونه

 تری دقیق اطالع خود تاریخ از ایران روشنفکری اگر گرفتیم نتیجه. بفهمیم سنت در را مان سنت

 هب تاریخی های بزنگاه در قطع طور به شناخت می درست را مشروطه تاریخ الاقل و داشت می

 از من سوال آخرین. افتاد نمی ها جریان مسیر در بسته چشم و کرد می رفتار دیگر ای گونه

 نظر به ای تجربه چنین.من از تاریخ طلب بماند پاسخش که بود ایران از رفتنشان دلیل ایشان

 نیست؟ دردناک شما
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 (1) ایران در تجددخواهی و تجدد
 

 ايران، " عنوان با کتابی که است شده داده وعده شما کتاب دو هر در: نژاد علی سيروس

 و تجدد ارکن در ناسيوناليسم گرفتن قرار آيا. داريد شتننو دست در " تجدد ناسيوناليسم،

 کند؟ می عبور ناسيوناليسم از ايران در تجدد رسيدن که است معنی اين به ايران

 تجدد به رسیدن برای که نیست هم االن و نبود من ذهن در چیزی چنین :آجودانی ماشاءاهلل

 که چند هر. دارد یسیاس بیشتر مفهومی نالیسمناسیو اینکه برای. بکنیم عبور ناسیونالیسم از باید

 عنایم در بیشتر ناسیونالیسم ایران در که دانید می. شود می دیده کمتر ایران در مفهوم این

 را نآ سیاسی معنای اگر. رود می کار به – ناسیونالیستی عواطف و احساسات - آن رمانتیک

 پیدایش اب ناسیونالیسم اینکه برای. اشدب درست اید کرده برداشت شما آنچه است ممکن بپذیریم

 .دارد کار و سر ملی های دولت

 رد ملت جدید مفهوم حقیقت در کند، دفاع ملت منافع از باید که سیاسی، مستقل واحدهای

 باید کند حقوق اعمال بخواهد وقتی ملت همه از مهمتر. دارد وجود سیاسی بنیاد این درون

 مشارکت یعنی. است آن دمکرایتک وجه هم این که باشد هداشت دادن نظر و دادن رای قدرت

 .عمومی

 مفهوم مشدی آشنا که چیزی مهمترین با تجدد عصر در ما که است این من منظور دیگر تعبیر به

 داشته یدولت و بگیرد دست در را خود سرنوشت باید ملت که مفهوم این یعنی. بود ملی اندیشه

 هر در یعنی. است ناسیونالیسم محوری مفهوم ، هوممف این. باشد ملت منتخب که باشد

 نایرا در ما متاسفانه ولی. باشد داشته وجود باید تواما Nation و state مفهوم ناسیونالیسمی،

 از مقداری هک دهد می معنی پرستانه وطن غلیظ احساسات بیشتر ناسیونالیسم، گوییم می وقتی

 .کنیم نمی دقت آن سیاسی معنای به مدتاع و آمیزیم می آن با هم را شونیستی مفهوم

 رایج فهومم در ناسیونالیسم نیست، من نظر مورد ناسیونالیسم نه، که زدم اول که حرفی بنابراین

 کتاب نوانع من اینکه و ناسیونالیسم اصلی هسته به برگردیم اگر ولی. است فارسی زبان در آن
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 با یمخواست خودمان تجدد در ما که است دلیل نای به ام، گذاشته "ناسیونالیسم تجدد، ایران،" را

 .باشد ملت منتخب باید حکومت و دولت که شویم آشنا مفهوم این

. دش ایران وارد اش فرهنگی معنای در ناسیونالیستی های اندیشه که بود تجدد همین طریق از

 یم،بود که ما اینکه. خودمان دوباره کردن تعریف به کردیم شروع تجددمان آغاز سر در ما یعنی

 روایتی یرانیا قوم سرگذشت از و ببینیم یکپارچه صورت به را ایران تاریخ خواستیم بودیم؟ چه

 .دیدج مستقل ایران و مستقل حکومت ایجاد برای شود ای مایه دست بتواند که بدهیم ارائه

 شود؟ می ديده مشروطه صدر روشنفکران آثار در تعريف اين يعنی

 لتدو ایجاد ملت، مسئله شان اساسی دغدغه کنیم نگاه که را مشروطه صرع روشنفکران تمام

 آقاخان میرزا و زاده آخوند. است آن جدید معنای در ایران از اساسی تعریف یک ارائه و ملی

 اخانآق میرزا نمونه برای مثال. بدهند ارائه جدیدی تعریف کنند می سعی همه دیگران و کرمانی

 را ردوسیف اسالمی شعرای تمام بین از کنند می نگاه ایران تاریخ به قتیو زاده آخوند یا کرمانی

 حب هاینک برای. بود فردوسی کرد خدمت ملت این به که کسی گویند می. کنند می برجسته

 .آورد ارمغان به ایران مردم برای را ایرانیگری و دوستی وطن و ملیت

 عنوان به را مسجد یک طرح که"ایران لتم سنیه" روزنامه اسم به شود می منتشر ای روزنامه

 برای نمادی خواهی می تو اگر که گیرد می ایراد آن به زاده آخوند. کند می انتخاب خود نشانه

 و ساسانی حکومت از ای نشانه باید شما. نیست ایران ملت سمبل مسجد بگذاری، ایران ملت

 رت روشن اگر. باشد ما ویته دهنده نشان تا بکنید جمع هم با را صفوی حکومت از نشانی

 می شروع محوری مفهوم همین با ما مثل کشورهایی در تجدد اصال برسم خط آخر به بخواهم

 .شود

 ایدب حکومت اینکه. ملت حقوق مسئله دیگر و است قانون یکی فهمیم می تجدد با که را آنچه

 .دارد وجود آن در ریمحو ساختار مفهوم این بخوانید را کس هر. باشد شده بلند ملت اراده از

 سیاسی معنای با هم را فرهنگی و رمانتیک معنای در ناسیونالیستی اعتقاد است ممکن یکی حاال



2۱۵ 

 

 کممل میرزا تر رنگ کم بسیار یا آخوندزاده حدی تا و کرمانی آقاخان میرزا مثل بکند، قاطی

 یک ما که است ازیسرآغ این. کنند می شروع دوره این در ملی اندیشه با اینها همه ولی. خان

 اصال ام پیش سال هشتاد هفتاد و صد تا که نکنیم فراموش. کنیم می خومان از دیگری تعریف

 از یا شد داپی ها غربی تحقیقات با که بود بعدها. کیست داریوش کیست، کورش دانستیم نمی

 به خیاریت گسست یک یعنی. خودمان دوباره شناختن به کردیم شروع یونانی های تاریخ طریق

 زدند می حرف باستان ایران از که عمومی های تاریخ در بود ای خاطره یک. بود آمده وجود

 جددت دوره همین در بار نخستین. نداشتیم اشکانی و هخامنشی حکومت از شناختی مثال ولی

 .دادن ارائه خودمان از تعریفی ایرانی عنوان به کردیم شروع ما که است

 می قرار بررسی مورد جديدش تعريف در و جديد دوره در را نايرا شما، کتاب اکنون و

 دهد؟

 تجدد، عصر سرآغاز به و دهد می قرار نظر مورد جدیدش تعریف در را ایران واقع در من کتاب

 خود از تعریفی چه ما اینکه. دارد نظر شویم می جدا خودمان کالسیک اصل از ما که جایی یعنی

 این در ما و کند می عمل چگونه شود می ایران فرهنگ وارد که وقتی تجدد اینکه دادیم، ارائه

 عیس. کردیم تعریف را خودمان چگونه جهان به نسبت و یافتیم باز را خودمان چگونه عملکرد

 اشته،د وجود که مختلفی دیدگاههای و تجدد، با ما رابطه. شود بررسی مفاهیم این تمام ام کرده

 دارد ایران در که چیزهایی آن همه دارم عقیده من اینکه برای. اسالمی دیدگاههای مقابل در

 اینها همه. نیستند سنتی معنا آن در سنتی، گوییم می آن به ما که چیزهایی حتی افتد می اتفاق

 حرف سنت از و بود سنتی خمینی اهلل آیت کنند می تصور آنچه برخالف. اند تجدد های پدیده

 هوممف همه دیگر چیزهای و استکبار و مستضعفان و غوتطا. است جدید او واژگان تمام زد، می

 عاطفی بار ایشان زبان بر و درآمده ما تجدد درون از که است هایی حرف همه اینها. دارند چپ

 هاییشعار با زد می خمینی آقای که هایی حرف بین وگرنه. است کرده اضافه خودش به را سنت

 .نداشت وجود ماهوی و اساسی تفاوت داد، می توده حزب که
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. هستند ام تجدد محصول باشند ما سنت محصول آنکه از بیش ما دینی روشنفکران دلیل همین به

 مونهن بطور. باشند ما تجدد های عارضه است ممکن. است زیاد خیلی اینها بر تجدد رنگ و انگ

 و هزار اسالم بار را سوسیالیستی های ایده ولی زد می حرف راستین اسالم از که شریعتی علی

 راشدین خلفای دوره در مثال که را شورایی انتخاب نوع آن یا. کرد می پیش سال صد چهار

 گفت می و داشت دمکراسی از که کرد می هایی فهمی بد بار و داشت می بر داشت، وجود

 .داریم دوره آن در ما را دمکراسی بهترین

 نیم،ک می بحث آنها درباره ما که ییها سری جدا و افتاد که اتفاقی این که است این من منظور

 به تندهس قضیه یک های رنگارنگی همه. نیست درست بینیم می جدا را دینی روشنفکران مثال

 پیدا گسترش توهمات این و ها برگ و شاخ این که است تجدد همین درون از. ما تجدد اسم

 های جریان های اندیشه از اند کرده برداری کپی هم مذهبی های جریان از بسیاری. است کرده

 را بهترش ما گفتند می و زدند می را ها حرف این تر غلیظ صورت به منتها. چپ روشنفکری

 جدید دوره در را ما اصلی گرهگاه کتاب این رو این از. داریم دیگری چیز اینکه نه زنیم می

 می مطرح ای تازه های پرسش و دهد می قرار پرسش مورد بار نخستین برای شاید ایران تاریخ

 .بیندازیم دیگری نگاه خود تاریخ به بتوانیم ما تا کند

 شود؟ رمنتش است قرار کی و نه يا شده نوشته يعنی است وضعی چه در کتاب که نگفتيد

 دوارمامی. ام نوشته هم را آن از نیمی از بیش و است شده انجام آن کارهای تمام تحقیقی لحاظ به

 دیگر الس یک تا بتوان – اگر و اما هزار با البته – شاید. کنم شتمام زودی به و بیابم فرصتی

 .کرد کتاب بازار روانه را آن
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 (2) 'جدید دوران در ما های مصیبت گرهگاه'
 

 هجوم" از که ام ديده نيز شما های نوشته در و شود می ديده بسيار پيشينان های نوشته در

 کنيم یم مراجعه تجدد تاريخ به وقتی اما آيد می ميان به سخن غرب تمدن "کننده غافلگير

 نبالد به خودمان ما که است سال پنجاه و صد از بيش که آيد می نظر به طور اين بيشتر

 .غرب سوی از تا است بوده ما خود طرف از بيشتر ظاهرا هجوم اين. ايم بوده دوان تجدد

 در متناقضی رفتار همواره کنون تا آغاز از ما که کنم می مطرح را سوال اين جهت اين از

 الح عين در هم و ايم، بوده آن يافتن جستجوی در هم همواره يعنی. ايم داشته تجدد برابر

 .ايم داشته آن برابر در امتناعی حالت يک

 معنای به تهاجم من منظور ام برده کار به جایی اگر هم من. موافقم شما با :آجودانی ماشاءاهلل

 کی مثال که نبود سیاسی هجوم یا نظامی هجوم مدرنیته، هجوم. است نبوده کلمه کالسیک

 خوتر یک در اخیر سال صد چند در ما. بگیرد اختیار در را ما مملکت و بیاید بیرون از حرکتی

 .بردیم می سر به تاریخی

 ما کردن بیدار عهده از هم تانک و توپ که است عمیق چندان ما خواب صفویه دوره اواخر در

 آقا. هستیم تاریخی رخوت دوره آن در همچنان ما رسیم می قاجار دوره به وقتی. یدآ نمی بر

 خاطره و بکند جمع شمشیر ضرب به را مملکت توانست بار آخرین برای قاجار خان محمد

 دوره در – بعد اندکی که حالی در. بود کارگر شمشیر قدرت هنوز. کند احیا را صفوی دوره

 نگج البته. خوردیم شکست روس و ایران های جنگ در. داد دست از را معنایش - فتحعلیشاه

 به را ما چشم که بود جنگی این اما دانست عرب حمله مانند توان نمی را روس و ایران های

 دنیای .بودند ها عثمانی و ها ازبک ما همسایگان مدرن، پیش دنیای در آن، از پیش تا. گشود دنیا

 .ردیمک می زندگی آنان بین در شیعی هویت با ما و سنی شمند دو بین بود ای بسته دنیای ما

. دهد می تکان بشدت خود قرون خواب از را ما که است فصلی سر روس و ایران های جنگ

 روس و ایران های جنگ در را آن سهمگین امواج ما و بود ناگزیر ما جهان به غرب تمدن هجوم
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 بکنم؟ ایدب چه من! بگو سخن اجنبی: گوید می ناپلئون فرستاده به میرزا عباس. کردیم احساس

 بیش ماش به نباید که هم عالم خداوندگار. شما به بعد تابد می ما به اول کند می طلوع که آفتاب

 و تجهیزات اینهمه جنگید، می خوب اینقدر شما که است چطور پس باشد، داشته لطف ما از

 فراموش اما. بفهمد خواهد می که میرزاست اسعب التماس این واقع در نداریم؟ ما و دارید ادوات

 ناگهان ما. بودند آمده جدید تکنولوژی به مجهز نظامی نیروی با. بودند آمده هم آنها که کرد نباید

 و ها انیعثم مانند دیگر که ایم همسایه کسانی با و کنیم می زندگی دنیایی در که شدیم متوجه

 .نیستند ها ازبک

 گجن همان در چنانکه. شوند چیره ما بر توانند می راحتی به که اند شدان و علم با نیروهایی

 در جدید دنیای در ما که است طبیعی. دادیم دست از را مملکت از بخشی روس و ایران های

 یدآ می که هم مدرنیت. است آورده هجوم ما بر جهان کردیم احساس که گرفتیم قرار وضعیتی

 می زبر و زیر را اذهان تکنولوژی همراه به قانون، پارلمان، مثل جدید مفاهیم. آید می سیل مثل

 ما بر بسیال مانند که است هجوم یک این کنیم نگاه مقطع آن به بینانه واقع اگر بنابراین. کند

 .گیرد می بر در را ما زندگی و ذهن. ریزد می فرو

 یجستجو آن شايد که کنم می مطرح جهت آن از را آن مانند و کننده غافلگير هجوم موضوع

 درنيتهم يا باالخره. باشد داشته چيزها همين در ريشه تجدد مقابل در ما امتناع عين در ما مدام

. رانيمب خود از را آن بايد و است بد يا باشيم آن پی در بايد ما و است خوبی چيز تجدد و

 .است مطرح هم استعمار موضوع کار آغاز در که چند هر

 بر خارج از چیزی که است این آن معنایی بار چون. ببریم کار به را هجوم کلمه نباید ما شاید

 اییه ذهن اولین. نیست اینطور تجدد که حالی در شود می تحمیل ما به و آید می ما میل خالف

 راه هک اند آن جستجوی در و چیست قضیه بفهمند کنند می سعی کنند می برخورد آن به که

 ودخ زادگاه در که معنا این به هست غربی تمدن بطن در هجوم نبنابرای. کنند پیدا را نجات

 داشته جهان سوی هر به آسایی سیل حرکت برعکس. است نمانده هم محدود. ماند نمی محدود

 هجوم یمکن مقایسه عرب حمله با اگر یعنی. نیست هجوم البته کالسیک تعریف با ولی. است
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 هب استعمار و غرب که حالی در. ایم هراسیده هک است غرب استعماری سلطه از واقع در. نیست

 .اند تجدد و مدرنیته از غیر

 یک از. رددا انگیزی غم سرنوشت ایران روشنفکری. باشد گشا گره شاید کنم اضافه را ای نکته

 یغرب جامعه دستاوردهای و ابزارها به آن با مبارزه برای و دارد سروکار قاجار استبداد با طرف

 داند می ردیگ طرف از و نیستی مشروطه پادشاه تو گوید می قاجار پادشاه به ثالم. کند می اتکا

 که اینجاست. است استعماری و سیاسی سلطه پی در. است طلب سلطه آید می دارد که غربی

 می و ازدس می خود برای داستانی آید می. باستان ایران به کند می بازگشت متجدد روشنفکر

 ساسانی عصر ایران در ما گرنه و است اسالم دین و ها عرب سر زیر ما های بدبختی همه گوید

 ستایش به گردد می بر واقع در. بودیم تر متمدن هم امروز اروپای از حتی. بودیم جهان آقای

 تاریخ از و گیرد می نادیده را خودش تاریخ سال صد چهار و هزار حقیقت در. باستان ایران

 روعش آخوندزاده یا کرمانی آقاخان میرزا مثال. کند می یاد حطاطان تاریخ عنوان به اسالمی دوران

 .باستان ایران از آمیز اغراق های ستایش به کنند می

 این .غرب در و آینده در پایش یک و است گذشته در پایش یک حقیقت در ایرانی روشنفکر

. باشد داشته دجدی دنیای به رو باید روشنفکر قاعدتا. است ایرانی روشنفکر تناقض پر سرنوشت

 هب نسبت را خود باید بار یک ما. است جدید دوران در ما های مصیبت گرهگاه تناقض این

 ازب رضاشاه دروه بازسازی در حتی. غرب به نسبت هم بار یک و کردیم می تعریف خودمان

 پر رنوشتس این. دارد نظر ساسانی عصر شکوه به ایرانی ناسیونالیسم از بخش این که بینیم می

 ایرانی هویت با و داشته مسئله خود اسالمی هویت با همیشه که است ایرانی روشنفکر تناقض

 غربی تمدن با او دید از ایرانی هویت اینکه برای. است آمده کنار راحت جدید دوران در خود

 نیایرا روشنفکر نتیجه در. نداشت را همخوانی این اسالمی هویت که حالی در داشت، همخوانی

 آرمان و اردد گذشته به رو. گراست گذشته عمیقا باشد داشته آینده به رو و باشد متجدد ایدب که

. کنیم می حمل خود با همچنان را مصیبت این ما. کند می بازسازی مرتب را خود گذشته های
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 را همیتا تمام العملی عکس صورت به که شوند پیدا ای مذهبی جریان که بود طبیعی بنابراین

 .ماست فرهنگ های ناهماهنگی حاصل این واقع در. بگذارند اسالمی ورهد در فقط
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 (3) روشنفکری جریان شناسی آسیب
 

 رد درگيری اين و است کهنه و نو درگيری از مشحون سراسر شما "ايرانی مشروطه" کتاب

 که ديا نوشته درستی به شما. دارد ادامه آن از پس و مشروطه انقالب از پيش سالهای تمام

 معنا آن هب بورژوازی نه ما چون. نبود فئوداليسم يا بورژوازی عليه انقالبی مشروطه، انقالب

 به نآ از توان می آيا بود؟ انقالبی نوع چه مشروطه انقالب پس. فئوداليسم نه و داشتيم

 ند؟ک کهن استبداد جايگزين را مدرن مفاهيم خواست می که کرد ياد خالصی انقالب عنوان

 بگذارد؟ ما بر حاکم سنتی وضع جای به را ددتج و

 ورژوازیب علیه مثال مشروطه انقالب است شده گفته گاهی اینکه من نظر به :آجودانی ماشاءاهلل

 حتی. بودن اندیشیده و سنجیده هیچ و بود وارداتی ها حرف این. است شبیه شوخی به بیشتر بود

 می ارزیابی ها فئودال علیه را شروطهم انقالب وقت همان که چپ های جریان از بخش آن

 ینانهب واقع شان ارزیابی بودند، دمکرات سوسیال گروه یک که تبریز ارامنه بخصوص کردند،

 انقالب یک مشروطه انقالب من عقیده به. نداشتیم معنا آن به فئودالیسم اصال ما اینکه برای. نبود

 تمس از مردم و داشت اجتماعی - اقتصادی های ریشه که است درست. بود فرهنگی - سیاسی

 قالبان نظری های بنیان اما بودند آمده جان به بود گریبانگیرشان که فقری از و قانونی بی

 یاسیس خواست این ولی دارد هم سیاسی خواست البته. است فرهنگی های بنیان تماما مشروطه

 مایندهن روشنفکر فالن مبگویی که ندارد وجود معنی آن به طبقات اصال. ندارد طبقاتی مفهوم

 .است طبقه فالن

 و شد وارد ما بر تجدد. داد توضیح تجدد مفهوم با باید باز را مشروطه انقالب کنم می فکر من

 .کنیم مستقر جامعه در را تجدد ابزارهای خواهیم می که بود این آن برابر در ما العمل عکس

 قاجار های درباری از بسیاری لهجم از. داشتند شرکت آن در هم جامعه مختلف های بخش

 میعمو امر یک در آنها همه واقع در. پایین طبقه مردم از بسیاری همچنانکه. بودند خواه مشروطه

 .کردند اشتراک هم با
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 ظامن خواست می که بود سیاسی محتوای با فرهنگی انقالب یک مشروطه انقالب من نظر به

. بیاید یشپ ترقی نوعی تا کند دگرگون را مردم فکری های بنیان و کند قانونمند را جامعه سیاسی

 اتفاق هانج در که تجددی با ارتباط در ما تاریخی وضع به نسبت است انقالبی مشروطه انقالب

 اگر کند می فکر است پیشرفت مایه علم بیند می کند می نگاه یکی جهت همین به. بود افتاده

 می ستا پیشرفت موجب قانون بیند می کند یم نگاه دیگری کنیم، می ترقی بیاوریم را علم

 ویسدن می را " کلمه یک " مستشارالدوله چنانکه. بیاوریم را قانون که است این نجات راه گوید

 .است قانون ما نجات راه گوید می و

 ابدیدهخو گنگ مثل ما. شود می وارد ما بر که تجددی به بینم می پاسخی را مشروطه انقالب من

 وضعیت از را جامعه تا دهیم می انجام را مستمر فرهنگی تالش این و شویم می دبلن خواب از

 تحرک حال در آن در جهانی تمدن که بیندازیم مسیری به و بیاوریم در خود تاریخ رخوتناک

 .است

 حثب موضوع اين درباره و است شده بنا "مفاهيم تقليل" پايه بر واقع در "ايرانی مشروطه"

 شرعی مفاهيم به را مدرن انقالب مفاهيم مشروطه دوره در ايران کرانروشنف که کند می

 عدم که کرد استنباط طور اين توان می. کردند مخلوط را عرف و شرع و دادند تقليل

 در تیح. بود دينی استبداد با ايران روشنفکران مماشات حاصل تجدد، کار در پيشرفت

 مفاهيم لتقلي همين سر بر ايران ملت که بود تاوانی اسالمی انقالب که کنيد می اشاره جايی

 قافله به رسيدن در ايرانی روشنفکر که رسيد نتيجه اين به توان می آيا بنابراين. پرداخت

 است؟ نداده انجام درستی به را خود وظايف يعنی کرده قصور تمدن

 مین را یختار ما من نظر به. پردازد می ایران روشنفکری نقد به چون است ظریفی بحث این

 می درست و شد می بهتر شد می چنین اگر بگوییم یا. بنویسیم اگر و اما یا ناله و آه با توانیم

 آن ریمدا اتفاقات آن از بعد ما و افتاده اتفاق که است چیزی تاریخ اینکه برای. آن مانند و شد

 پذیریمب باید ما. کنیم می داوری تاریخ درباره داریم تاریخ از بعد ما واقع در. کنیم می بررسی را
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 افتاده فاقات جوری این چرا ببینیم باید ولی. است افتاده که افتاده اتفاق طور همین تاریخ که

 می دوره آن روشنفکر اگر هم شما و من بود ممکن. است بوده چه اتفاق این حاصل و است

 .اند کرده لدورهمستشارا یا خان ملکم میرزا فرض به که کردیم می را کارهایی همان بودیم،

 کند می پیدا اخالقی وجه شما بحث این چون. نیست آنان کردن محکوم قصد بنابراین

 .داد خواهم توضيح بعدی سوال در. نيست بحث اخالقی وجه مقصودم نه،

 و چنین ایرانی روشنفکر گویید می چرا اند گفته که ام دیده چون. شد راحت خیالم من خب

 قطف ندارم حرفی هم من. کند عمل اینطور است بوده مجبور دوره آن رد ایرانی روشنفکر. چنان

 این. است آورده پدید ما برای مشکالتی چه. است بوده چه اجبار این حاصل بدانم خواهم می

 یایندب باید روحانیون اند گفته بعد و اند گرفته را تجدد که هاست ایرانی مختص من نظر به

 مانی،کر آقاخان میرزا. بینیم می را آن که نیست خان ملکم زامیر تفکر در تنها. کنند حکومت

 ،است روحانیون و اسالم از ما های بدبختی همه گوید می اش "خطابه صد" در که روشنفکری

 دو گرا بگویید و بدهید تامینات روحانیون به که نویسد می خان ملکم میرزا به دیگر جای در

 یگرد این. ربود خواهند را سبقت گوی هم الیسبوریس لرد از بگیرند دست به را حکومت ماه

 می یاد تجدد کردن بومی عنوان به این از ایران در دوستان البته. هاست ایرانی ما خاص پدیده

 از ندبفهم درست آنکه بی گیرند می غرب از را مفهومی. است دیگر فهمی بد یک هم این. کنند

 کردن یبوم. بکنند فرار نقد از که گذراند می تجدد کردن بومی حساب به و کنند می تهی معنی

 ملکم یرزام یا بگیرید دست به را حکومت بیایید شما روحانیون آقایان بگویید که نیست این

 یامرا همه بر فائق باید شیرازی میرزای بگوید قانون روزنامه در اش لهجه صراحت آن با خان

 .باشد عرفی

 دمانخو مسائل و مشکالت ما نگیرد انجام درست تجدد شناسی آسیب اگر که است این بحث

 ایدب دادند تقلیل را مفاهیم مشروطه روشنفکران گوییم می که همین مثال. فهمید نخواهیم را

 باعث ااینه. برد خواهیم پی آخوندها مخوف قدرت به که است وقت آن. دادند تقلیل چرا بپرسیم

 و رددا ادامه همچنان من نظر به تقلیل پروسه حال هر به. بشناسیم بهتر را خود جامعه شود می
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 آخوندها آنکه محض به گفت، می سخن مدنی جامعه از اول که است خاتمی آقای آن بارز نمونه

 ودخ با نتوانیم ما اگر و ماست دردناک سرنوشت این. آورد در النبی مدینه از سر آوردند فشار

 .رسید نخواهیم جایی به کنیم برخورد عریان

. کنند می داوری شما های نوشته درباره آنچه يا نبود قضيه با اخالقی برخورد من قصودم اما

 فقمو خود کار در "مفاهيم تقليل" همه با مشروطه دوره در ايرانی روشنفکر کنم می خيال

 نشاند،ب کرسی به را مشروطه شد موفق اينکه برای. داد انجام درستی به را خود وظيفه و بود

 موعمج در و بدهد رسميت قانون، برابر در را مذهبی های اقليت از اعم رانياناي تمام تساوی

 ستبدادا يوغ که بود حالی در اين. برساند تصويب به و بنويسد امروزی اساسی قانون يک

 ۰۲۳۱ از پس ايران روشنفکری که حالی در داشت برگردن سياسی استبداد بر عالوه را دينی

 توانستن بود، مواجه سياسی استبداد با تنها و نبود قدرت در دينی استبداد آنکه وجود با

 .دهد انجام درستی به مدرنيته برابر در را اش وظيفه

 کریروشنف چون. دارم همدلی شما با بیش و کم موضوع این در البته نظرهایی اختالف ضمن من

 وردآ پدید حوالتیت و کند ایران جامعه وارد ای تازه مفاهیم توانست باالخره مشروطه از پیش

 .گرفت توان نمی کم دست را آن حاصل که

 ملی و قانونی حکومت تشکیل خواست شرع، قانون جای به عرف قانون کردن جایگزین

 حکومت یک تشکیل برای مهمی های گام مشروطه انقالب با ما واقع در. اینهاست مهمترین

 وجهت باید فقط. بود مشروطه انقالب نهما دستاورد همه اینها. داریم می بر جدید معنای در ملی

 .نیست آن ارزنده های میراث نفی معنای به مشروطه انقالب نقد که باشیم داشته

 تیح دوره این روشنفکران. شد تاریخی گسست یک دچار ایران روشنفکری پهلوی دوره در اما

 همشروط نقالبا از ما نگاران تاریخ حتی من نظر به. شناختند نمی درست را مشروطه تاریخ

 رد روحانیون که دانست می پهلوی دوران در ایران روشنفکری اگر. نداشتند واقعی شناخت
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 روحانیت دنبال به سراسیمه آسانی، این به دانم می بعید داشتند مخربی نقش چه مشروطه انقالب

 .افتادند می راه

 اینکه یکی. دارد هعمد اشکال دو 59۲۱ سالهای از پس ایران روشنفکری جریان من نظر به

 ورهد روشنفکران. شناسد نمی را خود سنت اینکه دیگر و شناسد نمی را خود تجدد پیشینه

 جدید روشنفکری اما داشتند آشنایی اسالمی فلسفه با و بودند آمده بیرون سنت درون از قاجار

 .را تجدد نه شناخت می را سنت نه

 چرا؟ ولی

 و چپ جریان نقش. بود زده چپ اندازه از بیش دوره این در ایران روشنفکری اینکه برای

 نایمع در ایدئولوژی درگیر هنوز مشروطه انقالب از پیش ما. است زیاد دوره این در ایدئولوژی

 زده ایدئولوژی تماما بعدی های مارکسیست مثل که نداشتیم روشنفکرانی. نبودیم آن جدید

 یا سیهرو در سالها که دالیلی به هم آنها که تبریزند ارامنه که بودند کوچکی بخش یک. باشند

 یدئولوژیکا معنای به بودند مارکسیست یعنی. بودند آشنا مفاهیم این با بودند برده سر به اروپا

 .ردگی می شکل سیاسی های ایدئولوژی درون از عمدتا ما روشنفکری بعدی برخوردهای اما. آن

 ونچ نیرومندی جریان با که راست روشنفکر که حالی در یابد می هژمونی جدید دنیای در چپ

 روشنفکری البته. کند می برخورد انفعالی موضع از و است خورده ترس روست به رو چپ

 همه واقع در. نداشتند عمیق آشنایی تجدد با هم آنها. نداشت اطالع خود سنت از هم راست

 از یا دبودن آمده بر ربیغ لیبرالیسم درون از یا. بودند غربی ایدئولوژی محصول روشنفکران

 خواهیدب ایدئولوژی دستگاه درون از وقتی. نیفتاد خوبی اتفاق نتیجه در. چپ های جریان درون

 چند به را جهان گوناگون های پرسش ایدئولوژی چون. است حل جهان مسائل همه کنید نگاه

 درون در. دهد می تحویل آماده و حاضر های پاسخ هم آنها برای و کند می بدل محوری پرسش

 .دارید آماده و حاضر جواب ای مسئله هر برای شما ایدئولوژی



216 

 

 خانآقا میرزا مانند کسی که هستیم رو به رو روشنفکری جریان یک با دوره این در ما واقع در

 کرده قادیانت برخورد سنت با که کنید نمی پیدا آنها بین آخوندزاده فتحعلی میرزا یک یا نوری

 و بیند می سیاسی بیشتر را قضایا حل راه که است چپ ایران روشنفکری لیاص جریان. باشد

 که تگف توان می نتیجه در. شد خواهد حل خود به خود مسائل حکومت، تغییر با کند می فکر

 نای کردیم؟ چه بعدی روشنفکران ما اما است داده صورت کارهایی مشروطه دوران روشنفکری

 .ستما همه روی به رو که است پرسشی

 را خود اشتباهات که است ایران روشنفکری وظیفه و روشنفکری عهده به این صورت هر در

 شهاندی تاریخ در چنانکه. دهد نشان را اساسی راه نادرست و درست سنجش با و کند تصحیح

 .رسد می انجام به کار که است فکری مدام خوردهای و زد در غرب

 در. رهانید باوری دیانت از را خودش جایی در اما آمد بیرون سنت درون از تجدد غرب در

 به. کرد سنت نقد بیرون از و شد وارد ما بر تجدد نکرد، رشد سنت درون از تجدد ما جامعه

 سنت به بیرون ابزارهای با ما چون. بشناسد را سنت که نیفتاد اتفاق این ما تجدد در دلیل همین

 جا هر که داشتیم ای آماده و حاضر چیزهای یک .کردیم نفی را آن نقد جای به و کردیم نگاه

 ایج به ما ایران مثل کشورهایی در دلیل همین به. کردیم می اش نفی خواند نمی آن با سنت

 جددت درون از را خود نقد باید ما افتاد، اتفاق غرب در چنانکه کنیم شروع سنت نقد از اینکه

 حیحتص – هم تجدد از چنانکه – سنت از را دخو های فهمی بد از بسیاری بتوانیم تا کنیم آغاز

 واهیمنخ نگیرد، سامان ایران در تجدد نقد تا و است بهنجار نا داریم سنت از ما که درکی. کنیم

 یالیخ خوش و ها فهمی بد از بسیاری که است تجدد نقد با. کنیم آغاز را سنت نقد توانست

 .بگیرید ظرن در را شریعتی تفکر نوع تصحیح مثال. شد خواهد تصحیح سنت به نسبت ما، های

 ایران مسائل به درون از خواهند می هایی جریان. شود می آغاز حرکتی دارد من نظر به امروزه

 به ایدب را اینها. بینم می طباطبایی جواد و دوستدار آرامش کار در را تالش این مثال. کنند نگاه

 عنو این ولی موافقم آنان دیدگاههای مهه با من که نیست آن معنای به این. گرفت نیک فال

 اهنگ ایران مسائل به غربی نگاه از یا ها ایدئولوژی درون از خواهد نمی دیگر که هاست تالش
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 را ما تجدد اساسی های کاستی آن کم دست ها تالش این. بکند نگاه درون از خواهد می. کند

 نگاه به ایم کرده شروع تازه ما چون باشد داشته را خودش های ضعف است ممکن. بیند می

 .رسید تعادلی به آن دورن از توان می ولی کردن

 

 

 

 


